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KANUN 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet 
tertibinden şeref aylığı bağlanması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 1005 Kabul tarihi: 20/2/1968 

Madde 1 — Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulun-
dukları sürece, vatanı hizmet tertibinden üçyüz lira aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatanî hizmet ter-
tibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü uygu-
lanmaz. 

Madde 2 — Millî mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İs-
tiklâl Madalyası verilmiş olan Türk vatandaşları Devlet Demiryolları ve 

Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında subaylar I. mevkide diğer-
leri XI. mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. 
Askerî ve Devlet h a s t a n e l e r i n d e ücretsiz tedavi edilirler. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel 
kanunlarla vatanî hizmet tertibinden; 

a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar, 
b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar 

toplamı ( Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az 
olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden 'malî yıl ba-
şından itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
22/2/1968 

• •• 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 5/9470 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danış-
tay'ca incelenmiş olan ilişik «Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağlığı 
İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 
Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkmda Tüzük» ün yürürlüğe ko-
nulması; Bakanlar Kurulunca 27/1/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlet Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı V-
F. SÜKAN 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
C. BİLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H- ATABEYLİ 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
/. ERTEM 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm ve Tek- Bakanı 
A. TÜRKEL V. Â. ÖZKAN İ. TEKİN 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçigleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
0. ALP 

Tarım Bakanı 
B. DAĞDAS 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En- ve Ta- Kay. Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
T. TOKER 

Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 
Levazımın Hususi Vasıflarım Gösteren Tüzüğün bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında Tüzük 
Madde 1 — 4 Ağustos 1952 tarih ve 3/15481 sayılı Bakanlar Ku-

rulu kararı ile yürürlüğe konulan, Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağ-
lığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tü-
züğün 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ve 241 inci madde-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları 

Madde 231 — A) Özel bir beslenme veya belirli bir tedavi ama-
ciyle bir takım besleyici unsurlardan zengin olan bazı gıda maddele-
rinin bileşiminde bulunan bazı unsurların azaltılması, çoğaltılması 
veya bileşiminde bulunmıyan başka unsurların dışardan ilâve edil-
mesi sureti ile özel bir surette hazırlanan özel gıda maddelerine «Per-

R 
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hiz yiyecekleri» denir. Perhiz yiyeceklerinin hazırlanmasında kulla-
nılacak olan iptidai maddelerin saf olması ve gayet itina ile hazır-
lanması şarttır. 

B ) Bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amaciyle hazırlanıp sa-
tışa çıkarlan gıda karışımlarına «Çocuk maması» denir. 

a) Çocuk mamaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izin 
verdiği tesislerde imâl olunur. 

b ) Çocuk mamalarının yapılıp satışa çıkarılması Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığının iznine bağlıdır. 

c) Çocuk mamalarının altı aylık çocuğun günlük kalori ihti-
yacını karşılıyan miktarı, çocuğun sindirim kapasitesine uygun ola-
caktır. 

d) Çocuk mamalarının aşağıdaki özellikleri taşımaları şarttı r 

1 — Mamanın satışa çıkarılan 100 gramı içinde faydalanılabilecek 
kalori miktarı en az 350 kalori olacaktır. 

2 — Mamanın 100 kalori sağlıyan miktarı içinde, en az 2 gr? m 
faydalanılabilecek (Referans protein değerinde) protein bulunacak-
tır. Mama içindeki net faydalanılabilecek proteinden sağlanmış okn 
kalori yüzde 8 den az olmıyacaktır. (N. D. P. cals. en az % 8 olacaktır.) 

3 — Mamanın 100 kalori sağlıyan miktarı içinde; 200 - 400 üni'e 
(I. U.) A vitamini aktivitesi, 50 - 100 (I. U.) D vitamini, en az 70 mi j 
ligram kalsiyum, en az 1 miligram demir, enaz 0,06 miligram B, \ı- j 
tamini (Thiamin), en az 0,09 miligram B2 vitamini (Riboflavin), en az j 
0,9 miligram PP vitamini (Niacin), en az 0,05 miligram B„ vitamini . 
(Pyridoxin) ve en az 4 miligram C vitamini (Ascorbic acide) buluna- | 
çaktır. I 

1 
Mama içinde bulunması gereken miktarda vitamin ve madensel j 

maddeler tabii gıda maddeleri ile sağlanamadığı takdirde, eksik olan I 
vitamin ve madensel maddelerin mamaya katılması suretiyle belirtilen I 
değerler sağlanabilir. Ancak demir eksiği, ferro sulfata veya 2 değerli 
bir demir bileşiminin katılması suretiyle tamamlanır. Katılan vita-
min ve madensel maddelerin içinde zararlı maddelerin bulunmaması \e 
kodenkste gösterilen nitelikte olması şarttır. 

4 — Çocuk mamalarına, çocuğun sağlığına zarar vermiyen ve Yö-
netmeliğinde belirtilen cins ve miktarda koruyucu maddeler katıla-
bilir. 

C) Perhiz yiyecekleri Ue çocuk mamalarında; patogen mikro - ' 
organizmaların, toksinlerin ve toksik maddelerin bulunmaması ve 
ambalaj maddelerinin sağlığa zararlı olmaması şarttır. 

Madde 232 — a) Bir cins maddeden veya birkaç cins maddenin | 
birbirine katılması suretiyle hazırlanmış olan perhiz yiyeceklerinin • 
bileşimine giren gıda unsurlarının veya maddelerinin nevileri ile yağ, ı 

şeker, nişasta, yumurta, süt ve ürünleri, malt, malt hülasası, vita- , 
minler, kalsiyum, fosfor ve benzeri maddelerin, şeker yerine kullan- j 

lan sun'i tat verici maddelerin, tabiî aromatik maddelerin, su selü-
loz miktarı ile tuz bulunanlarda tuz miktarının yüzde oranının veva | 
tuzsuz olanlarda tuzsuz olduğunun, yiyeceğin ambalajı üzerine veya j 
ambalajının içine konulacak olan tarifnamesinde açık olarak gorule- j 

cek ve okunabilecek şekilde yazılması şarttır. J 
1 

b) Çocuk mamalarının bileşimine giren gıda maddelerinin cins ve 
miktarı ile kalori, protein, yağ, karbonhidrat, selüloz, vitaminler ve 
madensel maddelere ait miktarların, mama içine konulan muhafaza 
edici ve lezzet verici maddelerin cins ve miktarları ile çocuğun yaşma 
göre kullanılma şeklinin, mamanın ambalajı üzerine ve mümkünse 
ayrıca ambalajının içine konulacak tarifnamesinde açık olarak görüle-
cek ve okunbilecek şekilde yazılması şarttır. 

c) Çocuk mamalarının ışıktan zarar görmiyecek şeklide ambalaj 
lanması şarttır. 

d) Çocuk maması niteliğinde olmayan gıda ve gıda karışımları-
nın ambalajları üzerine mama deyiminin yazılması ve bebek ve>a ço-
cuk resmi konulması yasaktır. 

Madde 233 — Çocuk maması ve perhiz yiyeceklerinin özel ambalaj 
içerisinde satılması ve ambalajın üzerine içindekinin net miktarı, ima-

lâtçı firmanın tescil edilmiş markası, adresi, seri numarası ve imâl ta-
rihi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alınan ruhsatın tarih 
ve numarasının okunaklı ve açık olarak yazılması şarttır. 

Madde 234 — Diyabetlilerin beslenmesine mahsus olarak hazırla-
nan glüten ekmeği ile esası glüten olan glüten makarnası, glüten şeh-
riyesi, glüten irmiği gibi yiyecekler kapalı ambalaplar içinde satılır 
Bu ambalajların üzerine imalâtçı firmanın tescil edilmiş markası, ad-
resi ve yiyeceğin net miktan ile bileşiminde bulunan su, yağ, protein 
ve karbonhidratın yüzde oranlarının okunaklı ve açık olarak yazıl-
ması ve bu nevi yiyeceklerde karbonhidrat oranının benzeri bulunan 
yiyeceklere göre önemli miktarda düşük olması şarttır. 

Madde 235 — Şeker yerine tad verici maddelerle hazıılaııan çiko-
lata, tahin helvası, reçel ve benzeri yiyecekler ile perhiz yiyeceklerin-
de tad verici olarak kulanılan maddelerin isim ve miktarlarının am-
balajlan üzerine okunaklı ve açık olarak yazılması şarttır. 

Madde 236 — Perhiz yiyeceklerine her ne surette olursa olsun dc-
vaî bir nitelik verilerek satılması yasaktır. Ancak özelliklerine ait 
tarifnamelerine yazılan kısa bazı kayıtlar ile (Şeker hastalarına mah-
sustur) gibi reklâm mahiyetinde olmayan açıklamalar müstesnadır. 
Bununla beraber çocuk beslenmesinde kullanılan unlara katılan kal-
siyum, fosfor ve benzeri maddeler dolayısiyle bu unların çocukların 
diş ve kemiklerinin gelişmesine yaradığını mübalâğalı bir surette 
belirten açıkmalarm yazılması ve bu hususta reklâm yapılması da 
yasaktır. 

Madde 237 — İçlerine tedavi amaciyle devaî maddeler katılmış 
bulunan perhiz yiyecekleri, ispençiyari ve tıbbî müstahzar sayılır ve 
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu hükümlerine 
tabi tutulurlar. 

Madde 238 — Perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları aşağıdaki 
hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar: 

a) İçindekiler hakkında ambalajı üzerinde veya tarifnamesinde 
yukarıdaki maddelerde yazılı hususlar belirtilmiyen veya içindekiler 
ambalaj veya tarifnamesinde yazılı bileşim, nevi ve miktarlara uyma-
yan veya bu Tüzük hükümlerine göre taklit veya tağşiş edilmiş sayı-
lan iptidai maddelerle yapılan perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları. 

b ) Sağlığa zararsız da olsa bileşiminde bildirilmeyen yabancı 
maddeler bulunan perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları. 

c) 236 nci maddeye aykırı olarak devaî nitelik taşıdığı bildiri-
len perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları. 

Madde 239 — Perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları aşağıdaki 
hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılırlar : 

a) Islanmış veya küflenmiş veya kokmuş veya acılaşmış veya 
kurtlanmış veya içindeki maddeye etki yapacak şekilde ambalajı bo-
zulmuş veya sağlığa zarar verecek derecede mikropları üremış veya 
müsaade edilmiyen cins ve miktarda içine katkı maddeleri katılmış 
veya parazit üremiş veya bu parazitlerin kalıntı veya ifragatı bulunan 
veya içinde patogen mikro - organizmalar bulunan perhiz yiyecekleri ve 
çocuk mamaları; 

b) Her ne suretle olursa olsun bayatlamış veya özelliğini kaybet-
miş perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları; 

c) 231 inci maddede gösterilen özellikleri taşımıyan çocuk ma-
maları. 

Madde 240 — İçlerine, her ne maksatla olursa olsun, sağlığa za-
rarlı bir madde katılmış olan perhiz yiyecekleri ve çocuk mamaları, 
sağlığı hafif veya ağır ihlâl edecek şekilde taklit veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar. 

Madde 241 — Muayene ve analiz için lâboratuvarlara gönderil-
mek üzere alınacak nümune miktarı, 250 gramdan az olmamak üze-
ıc, bir veya iki orijinal kutu veya pekatten ibarettir. 

Madde 2 — Danıştayca incelenmiş bulunan bu Tüzük hükümleri 
Resmî Gazetede yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzüğün hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Karar Sayısı : 6/9491 

İlişik listede kimlikleri yazılı 4 (Dört) kişinin Türk vatandaşlığın-
dan çıkmalarına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 14, 15/1/1968 tarih 
ve 3.73116/689.3/128, 3.73116-914.3/129, 3.73116-3/130 sayılı yazıları üze-
rine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, Ba-
kanlar Kurulunca 3/2/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlelt Balkanı 
S. ÖZTÜRK 

Devfat Balkanı 
H. ATABEYLl 

Devlet Balkanı V. 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı Adaleıt Bakanı 
S T. MÜFTÜOĞLU H• DtNÇER 

Dısıjleuı Bakanı V 
F. SÜKAN 

Tıcarot Bakanı 
A. TURKEL 

Ulaştırana Bakanı 
5- BİLGİÇ 

Maliye Bakanı 
C. BİLGEHAN 

Sağ. ve Sos- Y. Bakanı 
V. A. ÖZKAN 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Mallî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğnlt. Bakanı 
/. ERTEM 

Güm. ve Teik. Balkanı 
l. TEKİN 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turiam ve Tanıtma Ba'kaım 
N. KÜRSAT 

İmar ve İskân Balkanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

içişleri Balkanı 
F. SÜKAN 

Bayıııdrriılk Bakanı 
O. ALP 

Tarım Bakamı 
B. DAĞDAS 

En- ve Ta. Kay- Bakanı 
R. SEZGİN 

Kay İşlemi Bakanı 
T. TOKER 

Adı ve soyadı 

3/2/1968 tarih ve 6/9^91 sayılı Kararnamenin ekidir 

Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen (4) kişiye ait listedir 

Baba adı 

Ali ihsan Çelik 

Bahriye Sevim Çelik 

Çetin Tulga 

ismet Orman 

Zülfikâr 

Alı Haydar 

Mehmet Zeki 

Ahmet Bahri 

Ana adı 

Zehra 

Cemile 

Bedriye 

Anne Marie 

Doğum tarihi ve yeri 

1928 

1928 

23/4/1931 

11/2/1926 

Nüfus kaydı 

Bursa ilinin, 34 üncü daire, 6/116 kütük ve 90 
sayılı evinde 

Aynı evde kayıtlı (Ali İhsan Çelik'in) eşi 

Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesi, Dere Mahallesi, 
1/49 kütük ve 2 sayılı evinde 

istanbul ilinin, Üsküdar ilçesi, Selâmi Ali Mahal-
lesi, Mumhane Sok., 27/126 kütük ve 3 sayılı 
evinde. 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından : 

İhracat İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (68/19) 

Memleketimizle israil arasındaki 31/3/1967 tarihli Ticaret Proto-
koluna ek « A » Listesine «Soğan» için 1.000 tonluk yeni bir kontenjan tef-
riki ve bu kontenjan için ihracat Yönetmeliğinin 36 nci maddesinde belir-
tilen (7) iş günü kaydının aranmaması uygun görülmüştür 

Ticaret Bakanlığından: 

28 Kasım 1967 tarih ve 12762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
ihracat işlerine Dair Anlaşmalar 67/72 sayılı Sirkülerin (a) bendin-
de zikredilen «5 sıra numarasında yer alan 450 tonluk kuru üzüm kon-
tenjanına 2000 tonluk yeni bir kontenjan» ibaresi «5 sıra numarasında 
yer alan 450 tonluk kuru üzüm kontenjanına 400 tonluk ek bir kon-
tenjan» şeklinde tashih edilmiştir. 

• • • 

ÎL A N L A R 
Ceyhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı: Fatma Aydemir, Mercimek Köyünden - Ceyhan 
Davalı: Mehmet Aydemir, Mercimek Köyünden - Ceyhan 
Dava: Boşanma 
967/308 
(Ceyhan'ın Mercimek Köyü nüfusunun 208 hanesinde resmen evli 

bulunduğum eşim Mehmet aydemir ile evliliğimiz ilk gününden itiba-
ren bir arada yaşadığımız 4 - 5 ay zarfındaki evliliğimiz münakaşa ve 
huzursuzluk içinde geçmiş olup, davalı evini terk etmiş olmakla iki 
senedenberide ayrı olarak yaşadığımızdan boşanmamıza karar veril-
mesini arz ve dava ederim.) şeklindeki dava dilekçesi, davalının ad 
resi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmemiş olup, davalının 21/3/1968 
Perşembe günü saat 9.00 da Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesindcki 
duruşmada bizzat veya kendisini temsile yetkili bir vekille temsil olun-
ması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1362 

Doğanhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/103 
Davacı Doğanhisar Kazası'nın Deştiğin Köyünden Musa Tutar 

tarafından mahkememize açılan men'i müdahale davasının yapılan 
açık duruşması sırasında: 

Yukarıda adı geçen davada davalı olan Yusuf Aktaşa Resmî Ga-
zete ile ilânen davetiyenin tebliğ edilmesi üzerine duruşmaya gelme 
diğinden bu kerre gıyap kararı tebliğine karar verilerek bu kerre du-
duşma günü olan 21/3/1968 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği 
veya bir vekilde göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında cere-
yanında karar verileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üze-
re ilân olunur. 1311 

• 
Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/179-530 
Hamit Aktan, Müzeyyen Yetkiner ve M. Tahir Aktan vekili Avu-

kat Mustafa Kaftan tarafından Necati Aktan ve Mehmet oğlu Hüse-
yin aleyhlerine açılan izaleyi şuyu davasının yapılan açık duruşması 
sonunda: 

Tarafların hissedarları bulundukları davaya mevzu Malatya'nın 
Çarşı Mahallesi Boyacı Pazarında olup tapunun kütük 149, sahife 1200, 
ada 26, parsel 10 numarasında kayıtlı 34 m2 mehasmdaki gayrimen-
kul mevcut hisse ve hissedar adedine taksimi kabil olmadığından şü-
yuunun satış suretiyle izalesine Malatya Sulh Hukuk Mahkemesinin 
27/12/1967 tarih ve 179/530 sayılı ilâmiyle karar verilmiş olduğundan 
işbu başkâtip ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren kanunî müd-
deti içerisinde adresi meçhul bulunan Mehmet oğlu Hüseyin kanun 
yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur. 

1361 
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Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No. : 966/124 
K. No. : 967/491 
Temyiz : 967/ 46 
Davalı : Erzurum Çıpak Köyünden Dursun oğlu Ali, 
Ali özpeker tarafından Dursun oğlu Ali aleyhine açılan tapu iptali 

davasında : 

Dava mevzuu Kelevirt Köyü 5 No. lu 302 Şubat daimi tarihi ile 
Ahmet Bini Şakir adma kayıtlı gayrimenkulün 4/5 hissesi üzerine Ali öz-
peker'in müdahelesinin menine gayrimenkulün 1/5 hissesinin Ali özpe-
ker adına tapuya tesciline Şakir'in mirasçılarından maada Osman, Ci-
han Dursun, Gülsüme intikal yaptırmasına 15 lira harç, 154,60 yargıla-
ma giderinin Ali özpeker'den alınmasına karar verildiğinden işfou ilân 
tarihinden itibaren bir hafta içinde Dursun oğlu Ali temyiz etmediği 
takdirde kesinleştiği ilân olunur. 

973 

Suşehri Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

966/36 
Davacı Nevzat Yüce tarafından davalılar Seher Yürek, Durmuş 

Yürek, Ahmet Yürek, Samiye Yürek, Adnan Yürek, İhsan Yürek, Ha-
lil Acar, Halime Acar ve Şahin Acar aleyhlerine açılan taksim davası-
nın yapılan duruşması sırasında: 

Davalılardan ihsan Yürek'in adresinin bulunmadığından Resmî 
Gazete ile tebliğat yapılmış yinede gelmediğinden davalı İhsan Yü-
rek'e ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan Tebli-
ğat Kanunu hükümleri gereğince duruşmanın bırakıldığı 26/3/1968 
Salı saat 9.00 da gelmediğinden duruşmanın gıyabında yürütüleceği 
ilânen tebliğ olunur. 

1093 

Selim İcra Memurluğundan: 

967/669 
İpotek bedelinden alacaklı Musa Kemer vekili Murtaza Mete ye 

34.000 lira ödemeğe borçlu istanbul Sarıyer Kazası Ayanikola Mahalle-
sinde mukim Mustafa öz'ün işbu borcundan dolayı adına çıkarılan 
27/10/1967 tarih 669 No. lu icra emrinin borçluya tebliğ edilemiyerek 
iade olunduğu, bu defa yapılan adres tespitine rağmen borçlunun açık 
adresinin tespit edilemediği yapılan araştırmalardan anlaşıldığı için 
işbu icra emrinin ilânen tebliği talep edilmekle : borçlu hakkında çı-
karılan icra emrinin işbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde bor 
cun ödenmesi, bu müddet içinde icranın geri bırakılması için bir ka-
rar yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasına ibraz edilmesi, aksi 
halde ipotekli bulunan gayrimenkulun paraya çevrileceği, tebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1095 

Konya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/577 
Davacı Konya Karakayış Mahallesi No. 13 de Mehmet ve Hatice 

Arı ile halen adresi meçhul Konya'da Mustafa oğlu Dr. Sadık ve Ma-
liye Hazinesi aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapıl-
makta olan muhakemesinde: 

Davalıya 12/1/1968 tarihli Resmî Gazete ile ilânen tebliğat ya-
pıldığı halde duruşmaya gelmediğinden gıyap kararı tebliği ile du-
ruşmanın 1/4/1968 günü saat 9.00 za bırakılmasına karar verilmiştir. 
Mezkûr gün ve saatte adı geçen davalının duruşmaya gelmediği veya 
bir vekille kendisini temsil ettirmediği halde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağının kendisine tebliği ve gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

1100 

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/379 
Erzincan'ın İnönü Mahallesi 151 Sokak II No. da mukim Cemal 

Naldan, Kemal Naldan, Celal Naldan, Mahmut Naldan ve Mehmet 

Naldan vekilleri avukat Celâlettin Demiriz tarafından davalı meçhul 
adresli Hasan Kavaca aleyhine Erzincan Yenimahalle 19 ada 10 par-
selli gayrimenkul hakkında ikame olunan izaleyi şuyu davasının duruş-
masında : 

Gayrimenkulde 8/24 hisse sahibi Hasan Havaca'nın nerede, oldu-
ğu bilinmediğinden ve Resmî Gazete ile yapılan davetiye tebliğini" 
rağmen gelmediğinden kendisine ilânen gıyap karan teblıiğine karar 
verilmiş bulunmakla duruşma günü olan 28/3/1968 Pazartesi günü saat 
9.00 da Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi veya 
kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi halde davaya gıyabında devam 
olunacağı yerine kaim olmak üzere işbu gıyap kararı ilânen tebliğ 
olunur. 

1096 

Sakarya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/911 
Muhatap : Fikri Tüfekçioğlu, Sakarya Defterdarlığındı eski mu-

hasebe memuru iken halen adresi meçhul. 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı vekili tarafından 15/6/1967 tarihli 

dava arzuhaliyle (Adapazarı Erkek Sanat Enstitüsü ve Kız Sanat Ens-
titüsünde vazifeli iken ek ders ücretinden çekip zimmetinize geçirdi-
ğiniz 36.556,52 lira ile 1160 liralık tasarruf bonosu tutarının mahkeme 
masrafiyle ve faiziyle birlikte sizden tahsili talep ve dava edilmiş yap-
tırılan tahkikatta adresiniz tespit edilmediğinden hakkınızdaki muha-
kemenin ilânen tebliğine ve duruşmanın 25/3/1968 Pazartesi saat 10.00 a 
talikine karar verilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız davetiye ve 
dava arzuhali yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1097 

Kartal Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

966/604 
Hüseyin Asa, Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinde memur. 
Pendik Belediyesi tarafından haksız fiilden mütevellit alacak da-

vasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 
Adresinize gönderilen dava dilekçesinin bila tebliğ iade edilmiş 

olduğu ve zabıtaca yapılan tahkikattada adresiniz tespit edilememiş 
olduğundan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup duruşma 
5/3/1968 günü saat 10.50 ye talik edilmiştir. Mezkûr gün ve saatte Kar-
tal Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız davetiye ye-
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1098 

966/603 
Hüseyin Asa, Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinde memur, 
Pendik Belediyesi tarafından haksız fiilden mütevellit alacak da-

vasının yapılmakta olan duruşması sırasında: 
Adresinize gönderilen dava dilekçesinin bila tebliğ iade edilmiş 

olduğu ve zabıtaca yapılan tahkikattada adresiniz tespit edilememiş 
olduğundan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup duruşma 
5/3/1968 günü saat 10.50 ye talik edilmiştir. Mezkûr gün ve saatte Kar-
tal Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1099 

Aşkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı M. S. B lığına izafeten Hazine vekili Avukat Müştak Sağ-
söz'ün davalı Nurettin Aydın aleyhine ikame eylediği 206 lira 56 kuruş 
tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalı Nurettin Aydın adres bırakmaksızın adresinden ayrılmış ve 
adresi meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan davalı Nurettin Aydm'm 
967/40 esas sayılı dosyası üzerinde yapılan 15/4/1968 Pazartesi günü saat 
9 a muallak bulunan, Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunma-
sının temini zımnında tebliğat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

1359 



20 ŞUBAT 1968 (Resmî Gazete) Safıdfe: 301 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Yapı işlen ilânı 
1 — Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, geçici teminatları, 

ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek 
okulları inşaatı, 2490 sayılı kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konulmuştur. 

Keşif Geçici İhale gün Bakanlığa son 
İşin adı ve yeri bedeli teminat ve saati müracaat günü 

1 — Hakâri Sanat Ens. 
öğ., pansiyon .loj-
man binaları ve atel-
yeler inşaatı 6.455 966,96 207.429,— 9/3/1968 6/3/1968 

Cumartesi 
Saat 10.30 

2 — Ankara Abidinpaşa 
Sanat Ens. öğ., ye-
mekhane, spor sa-
lonu ve atelyeler in-
şaatı 5 792.473,25 187 525,— 9/3/1968 6/3/1968 

Cumartesi 
Saat 11.30 

2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Millî 
.Eğitim Bakanlığı yeni binasında toplanacak Meslekî ve Teknik öğretim 
Merkez Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri 
içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A ) Yukanda yazılı geçici teminatını, 

B) 1968 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 

C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre 
hazırlanmış) taahhüt beyannamesi, makine ve teçhizat beyannamesi, 
teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) 
grupundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir mü-
teahhitlik karnesi, Hakkâri için 645 bin lira nakit, bir milyon 290 bin 
lira kredisi, Abidinpaşa için 570 bin lira nakit ve bir milyon 140 bin lira 
kredisinin bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış banka refe-
ransına göre, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan ala-
cakları yeterlik belgelerini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

5 — Teklif mektubunun, ihale günü açma saatinden bir saat evvele 
kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerek-
lidir. 

6 — Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat 
ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İlân olunur. 
1253/4-2 

Ticaret Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımızca 1968 yılında iştirak edilecek fuar ve sergilerde 
teşhir edilecek eşyanın toplama, depolama, ambalaj ve nakliye işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 4/3/1968 Pazartesi günü saat 15,00 de Bakanlık Le-
vazım Müdürlüğü odasında kurulu Komisyonca yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli 180.000 lira olup geçici teminatı 
10 250,— (Onbin ikiyüz elli) liradır. 

4 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Levazım Müdür-
lüğünden alınabilir. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun esaslarına göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14,00 e kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir. 

6 — Postada vaki olacak gecikme kabul edilmez. 
1252 / 4-2 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/366 

Hazine vekili Avukat Atillâ Özen tarafından Karandere Köyünden 
Mehmet oğlu Hasan Ekici aleyhine açmış olduğu 226 lira 40 kuruş alacak 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Hasan Ekici'ye bunca aramalara rağmen davetiye ile tebliğat 
yapılmasına imkan olmadığından adı geçen davacıya Resmî Gazete üe ilâ-
nen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

Davacı Hasan Ekici'ye duruşmanın bırakıldığı 25/4/1968 günü mah-
kemeye gelmesi veya bir vekü marifetiyle kendisini temsil ettirmesi lüzumu 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1232 
• 

Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Pınarbaşı'nın Halaks çayır Köyünden Rabia Ülger tarafından aym 
Köyden Kâzım Ülger aleyhine ikame olunan boşanma davasının yapılan 
açık muhakemesi sırasında : 

Bütün aramalara rağmen davalının adresi tespit edüememiş oldu-
ğundan Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup duruşmaya 
gelmemiş olduğundan yine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol-
makla karar gereğince davalı Kâzım Ülger'ın duruşmanın atılı bulunduğu 
9/4/1968 günü bizzat duruşmaya gelmediği veya bir vekil ile kendisini tem-
sil ettirmediği taktirde duruşmanın gıyabında devam edeceği hususu gı-
yap kararı davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1233 
• 

Ankara 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/635 

Adresi meçhul, Sabriye Ağa : 

Davalı Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan 2.125,29 lira 
alacak davası duruşmasının muallâk bulunduğu 17/4/1968 Çarşamba günü 
saat 10,15 de mahkeme de hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille tem-
sil ettirmeniz lüzumu davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

1209 

967/651 
Adresi meçhul, Satı Keyifl i : 

Davacı Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan 1.339,29 lira 
alacak davası duruşmasının muallâk bulunduğu 17/4/1968 Çarşamba günü 
saat 10,15 de mahkeme de hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille tem-
sil ettirmeniz lüzumu davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 

1210 

967/652 
Adresi meçhul, Şerif Aydemir : 
Davacı Ankara Belediyesi tarafmdan aleyhinize açılan haksız ikti-

septan ödenen 1.718,82 liranın tahsili davası duruşmasının muallâk bulun-
duğu 17/4/1968 Çarşamba günü saat 10,15 de mahkeme de hazır bulunma-
nız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu davetiye ve dava 
arzuhali tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1211 

967/653 

Adresi meçhul, Şükrüye Düzgün: 

Ankara Belediyesi tarafmdan aleyhinize açılan 2.099,30 lira alacak 
davası duruşmasının muallâk bulunduğu 17/4/1968 günü saat 10,15 de mah-
keme de hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz 
lüzumu davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1212 

967/960 

Adresi meçhul: Ahmet Turan Oğuz, Nusret Oğuz, Mustafa Lemi 
Oğuz ve Orhan Lütfi Oğuz 

Davacı Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan, maliki bu-
lunduğunuz 4681 ada 11 No. lu parselin Belediye adına tescili davasının 
duruşmasının muallâk bulunduğu 22/3/1968 Cuma günü saat 10,00 da mah-
kemede hazır bulunmanız, vesaiki ibraz etmek istediğiniz takdirde gıyap 
kararı çıkarılmadan, duruşmaya gıyabınızda devam edeceği H. U. M. K. nun 
509 ve 510 uncu maddeleri gereğince davetiye ve dava arzuhali yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

1066 



Sahife: 4 (Resimî Gazete) 24 ŞUBAT 1968 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Kütahya, İlçesi : Tavşanlı, Köyü veya mevkii : Doğanlar, Ma-
denin cinsi: Maden kcmurü, Ruhsatnamenin tarihi: 12 Ekim 1953, Nu-
marası : 200/342. 

Hudutları: 

Kuzeyi: Sarıdal Gediği Tepesi (Arpa Tepesi) beton sütunundan 
Maden Tepesi (Merkez) beton sütununa doğru hat, 

Doğusu ve güneyi: Maden Tepesinden başlayarak Çoban Çeşmesi 
(Namı diğeri Paluka Çeşmesi) nden geçerek Karadümrek Tepesi beton sü-
tununa kırık hat, 

Batısı : Karadümrek Tepesi beton sütunundan hudut başlangıcı olan 
Sandal Gediği Tepesi (Arpa Tepe) beton sütununa doğru hat. 

Yukanda mevkii ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü için 
Kütahya - Tavşanlı - Balıkoy İstasyonunda mukim Kartalllar Maadin ve 
Sanayi Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle tecdiden işletme ruhsat-
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların 10 Şubat 1968 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir düekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği, bu müd-
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edümiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

1262 / 2-2 

Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlar; 
yazılı (Beş) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazıı lıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup-
lar kabul edilmez. 

Zeytin tanesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalemi ayrı, ayn isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktan M. bedeli G. teminatı 1 H A L E 
C i n s i Kg. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Er. zeytin tanesi 64.000 371.200,— 18.598,— 
Öğ. zeytin tanesi 12.000 81.600,— 5 330,— 11.00 
T A M A M I 452.800,— 21.862,— 
Kıvırcık salata 32 000 64.000 — 4 450,— 1 Mart 1968 

Cuma 11.30 
Taze kabak 120.000 96 000,— 6.050,— 15.30 
Ekmek kadayıfı 5 000 17 500,— 1.313,— 16.00 

917 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(Dört) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça-
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Isteklüerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saa-
tinden bir saat evvline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edümez. 

M. bedeli G teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze kayısı 40.000 Kg. 90.000,— 5.750,—} 11.00 
Çüek 24.000 Kg. 48.000,— 3.600,— { 4 Mart 1968 11.30 
Marul 120 000 Ad. 96.000,— 6 050,—J Pazartesi 15.30 
Hıyar 60.000 Kg. 52 800,— 3 890,— J 16.00 

918 / 4-3 

Karayoları" Genel Müdürlüğünden : 

Dosya No. 68-2051-1 NK. 
Tahmini bedeli 665.573,16 TL. geçici teminatı 30 372,93 lira olan 37 

kalem muhtelif aks imal ettirüecektir. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zar! 
usulü ile 9/4/1968 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden Makine Mühendisleri Odasından 
alacakları kalite veya yeterlik belgesini ibraz edenlere 50,— TL. bedelle 
verilir. 

Alınan şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf içeri-
sine konulacaktır. 

ihaleye iştirak edecek firmalar Makine Mühendisleri Odasmdan ala-
cakları kalite • veya yeterlik belgesini teklif mektuplarımn dış zarfı içeri-
sine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edümeye-
cektir. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme saa-
tinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komis-
yon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

1175 / 4-2 

Tahmini bedeli 485.007,55 TL. geçici teminatı 23.150,30 lira olan 
94 kalemde 5968 adet muhtelif oto ve traktör makasları ve makas yap-
rakları imal ettirilerek satmalınacaktır. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile 14/3/1968 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol-
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçeile aynı yerden 10 lira bedelle temin edilir. 
Alınan şartnamenin her sahifesi ayn ayn imzalanarak dış zaıf 

içerisine konulacaktır. 
İhaleye iştirak edecek firmalar, Makina Mühendisleri Odasından 

alacaklan Kalite Belgesini teklif mektuplarının dış zarfları içerisine 
kovacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edılmi) çi-
çektir. 

Taliplerin 1968 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesi Koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek-
siltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yer-
deki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikme-
ler kabul edilmez. 

1200/ 4-3 
— — • 

Ankara Yedinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Ankara'nın Ayrancı Nazilli Sokak No. 13/8 de mukim Ali 
Ünyazıcı tarafından davalılardan Anika Etfaiye ve arkadaşları aleyh-
lerine açılan Çankaya'nın Ayrancı mevkiinde imarın 4961 ada 8 parse-
linde mukayyet 1032 m2 arsanın şuyu'unun izalesi davasında, Ankara 

7 nci Sulh Hukuk Mahkemesinin 7/2/1968 tarih ve 223/92 sayılı kararı 
ile dava konusunun satılmak suretiyle şuyu'unun izalesine karar ve-
rilmiş olduğu, 

Davalılardan Anika Etfaiye adresi meçhul olup davetiye ve gıyap 
kararı ilânen Resmî Gazete ile yapıldığından yukarıda açıklandığı üze-
re karar özetinin tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Anika Etfaiyenin mezkûr kararı ilânın neşri tarihinden iti-
baren 8 gün içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sa-
yıldığı hususu ilânen tebliğ olunur. 

1221 
• 

izmir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/491 
Adresi meçhul kalan İzmirde 188 Sokak 11 No. da mukim ve is-

tanbul Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık kısmında ebe veya Manisa 
Devlet Hastanesinde hemşire Sabahat Nermin Şakrak tarafına : 

Manisa Devlet Hastanesi hemşirelerinden iken 8/9/1966 tarihin-
de görevinden istifaen ayrıldığınızı peşin almış olduğunuz Eylül 1966 
maaşından 270.85 lirayı ödemediğinizi tahsiline masraf ve ücreti ve-
kâletin tarafınıza tahmiline karar verilmesi istenilmiş olmakla adre-
sinize çıkarılmış bulunan müteaddit tebligatlar bila tebliğ iade edil-
miştir. Tebliğatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla bu kerre 
duruşmanın yapılacağı 18 Mart 1968 günü saat 9.35 de bizzat mahke-
meye gelmeniz veya temsile selahiyetli bir vekil göndermeniz aksi 
halde hakkınızda H. M. K. nun 398 inci maddesinin tatbik olunacağı 
ilânen tebliğ olunur. 

1359 



20 ŞUBAT 1968 ( R e s m î G a z e t e ) Safıdfe: 303 

Karayolları Genel Müdürlüğünden . 

1. A ID 277-H-071 sayılı $ 15 000 000,— TL lık ikraz kredisi ile 
ilgili olup, IV uncu grup ı§ ma'kmalarımn listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

2. Her siparişe ait şartname Amerika'da Washington Büyük Elçi-
liği Ekonomi Müşavirliğinden $ 2 00, Türkiye'de ise 20.00 TL. karşılığında 
dilekçe ile Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünden temm edi-
lebilir. 

3. Son teklif verme tarihi 18 Nisan 1968 gunj saat 14,00 tur. 
Tekliflerin en geç bu saate kadar Genel Mudaıluk evrakına gelmiş ol-
ması şarttiı'. 

4. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelenler ile şartnameye uymu-
ya-i teklifler nazarı itibara alınmaz. 

5. Bir zarfa birden fazla siparişe ait teklif konmuyacaktır 
ilgililere duyurulur. 

Item 

No. File No. Quantity C o m m o d ı t y 

21 67-0801-24 32 Pneumatıc vıbrator 
22 67-0801-25 6 Truck Mounted type Strıpmg Mac-

hıne (Wıthout Truck) 
24 67-0801-26 15 Self Prımmg Contrıfugal pump, 

Size 10" x 10" Traıler - mounted 
25 67-0801-27 2 Concrete Pump (Mm 15-20 Cu 

Yd/Hr. ) Traıler - Mounted 
27 (d) 67-0801-28-4 as per lıst Bros parts 
27 (e ) 67-0801-28-5 » » » Seal master parts. 
27 ( f ) 67-0801-28-6 » » > Barber - Greene parts 
27 (g) 67-0801-28-7 » » » Etnyre parts. 
27 (h) 67-0801-28-8 » » » A. S. A Roller Chain parts 
27 ( i ) 67-0801-28-9 » » » Tampo parts 
27 ( i ) 67-0801-28-10 » » » Standard Steel Works parts. 
29 67-0801-29 3 Contmuous T j p e Porlable Î.Iultıple 

Aggregate Hot-Mıx Asphalt Pla.ıt 
(Cap. Mm. 95 T P H ) And Asphalt 
Finisher. 

31,32 67-0801-30 30 Generator Set, 50 KW. 
4 Generator Set, 100 KVV. 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğünden : 

1404 / 3-1 

Müdürlüğü Birinci Bölge 

1 — Eksiltmeye konulan iş : istanbul - Edirne asfaltı Safraköy var-
yantı ve terminal iltisakı yollan için 30100 Ma Bozburundan temel mal-
zemesi hazırlaması nakil ve figüre işi olup keşif bedeli 963.200,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 8 Mart 1968 Cuma günü saat 11,00 de istanbul Kü-
çükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Mal-
zeme Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

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

usulü gereğince 42.278,— liralık geçici teminat vermeleri, 

b) isteklilerin en geç 2 Mart 1968 Cumartesi günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine 
en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge 
ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve 
bunu tevsik eden banka mektubu ile plan ve teçhizat taahhüt beyanna-
melerini eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

5 — isteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkan-
lığına vermeleri lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 
1277 / 4-3 

28. Tümen Askerî Savcılığından : 

E. No. : 967/59 
K. No. : 967/232 
Davacı: Kamu haklan 

Sanık : Niğde Aksaray Nakkaş Mahallesinden Osman oğlu 1945 
doğumlu 230. P. A Muh. Dst Bl. den terhıslı er Erol Karataş. 

Suç : Emre ittatsızlıkte ısrar 
Suç tarihi : 26/12/1966 
Emre ıttatsizlıkte ısrar suçundan sanık yukanda açık kimliği ya-

zılı Erol Karataş hakkında 28 mci Tüm As. Mahkemesinde yapılan du-
luşması sonunda tajızım edilen beraat hükmü sanığın adresinin meçhul 
olması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 
28, 29 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi uyarmca ilân 'tarihinden itibaren 15 gan sonra 
tebliğat yapılmış sayılacağına karar verildi. 

1402 / 1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A Ş. den : 

inşaat Yaptırılacaktır 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. tarafından Erzurum-Aşkale Çi-
mento Fabrikası inşaatı birim fiat esasiyle ve 'kapalı zarf usulü ile ekşit-
meye çıkarılmıştır. 

işin keşif bedeli : 29.000.000,— TL. Geçici teminat miktarı : 
883.750,— TL. Eksiltme tarihi : 18/3/1968 

inşaatın keşfi 1968 yılı rayiçlerine göre hazırlanmıştır. 
Bu işe girmek isteyenlerin bir taahhütte buna benzer en az 

11.000.000,— TL. lık bir fabrika inşaatını veya montajı havi sınaî bir 
tesisi müteahhit veya kontrol şefi veya şantiye şefi olarak başarı ile 
ikmal etmiş olmaları şarttır. 

istekliler Ankara Kavaklıdere'deki Şirket veznesine yatıracakları 
TL. 250,—• lira bedel mukabilinde inşaat Müdürlüğünde» bir 'adet eksilt-
me dosyası alacaklardır. 

Bu dosyada mevcut örneklere göre isteklilerin hazırlıyacakları 
taahhütname, belge ve bilgileri en geç 4/3/1968 günü saat 17.00 ye ka-
dar Şirkete vermeleri ve bu suretle eksiltmeye girmeye mahsus bir işti-
rak belgesi istemeleri lâzımdır. Bu belgeyi alamıyanlar ve yuka^daki 
tarihe kadar istenilenleri vermiyenler eksiltmeye giremezler. 

Şirket inşaat Müdürlüğü vasıtasiyle gerek belgeler üzerinde gerek-
se uygun gördüğü müesseseler nezdinde yapacağı inceleme ve özel araş-
tırmalar sonucunda dilediğine iştirak belgesi vermekte veya dilediğine 
vermemekte tamamen serbesttir. 

özel şartnamede yazılı esaslara göre bu işin müteahhidine resmi 
müesseselerden toplu halde mübayaa edeceği malzeme bedelleri Şirket ta-
rafından Ödenmek suretiyle ve teminat mektubu karşılığında, ihale bede-
linin % 10 una kadar avans tediye edilecektir. 

1403 / 2-1 

TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

1000 Kg. Cer motoru plaka kömürü alınacaktır. 

1 —• Hariçten teklif alma suretiyle 1000 Kg. cer motoru plaka kö-
mürü satmalınacaJktır. 

2 — Teklifienn en geç 25 Mart 1968 Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar Ankara'da Müdürlük Binasında Malzeme Dairesinde toplanan Ko-
misyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez Veznesinden, istan-
bul'da Sirkeci Veznesinden 25,— liraya temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

1295 / 2-2 

Lâpseki Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

964/17 

Adresi meçhul bulunan Lâpseki ilçesinin Yenice Köyünden Ha-
lit Cankara aleyhine Orman idaresi tarafından açılan tazminat davası 
sonunda: 221.87,5 lira tazminat ile (57,55) lira mahkeme masrafı ve 
(45,00) lira ücreti vekâletin davalıdan tahsiline 12/8/1966 tarihinde 
karar verilmiştir. îlân tarihinden itibaren muayyen süre zarfında yar-
gıtay yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1066 



Sahife: 8 (Resmî Gazete) 24 ŞUBAT 1968 

Manisa Tapulama Müdürlüğünden: 

Tapulaması bitirilmiş bulunan Horozköy Birliğinin Tepe Tımarı 
Mevki'inde 1495 parselde 17625 hisse itibariyle 1840 hissesi Hasan oğlu 
İsmail ve 1840 hissesi Emine ve 1840 hissesi Hasan kızı Fatma ve 12105 
hisseside Maliye Hazinesi adlarına tespiti kesinleşmiş olan, bilahare 
Hasan Fehmi Göçmen tarafından bila tarihli dilekçesi ile tashih ta-
lebinde bulunmakla: 

192 No. lu tapu ile 17625 hisse itibariyle 1495 parselde 1840 his-
sesi Hasan oğlu İsmail, 1840 hissesi Emine, 1840 hissesi Hasan kızı 
Fatma ve 12105 hissesi de Maliye Hazinesi adına yapılan tespitin ip-
taline 186 ve 192 No. lu tapu kayıtlarının 1495 parsel kapsamına, bu 
parsele ait miktar 5875 m2 nin hise itibar edilip mahkemece uygula-
nan 5520 m2 iki kaydın ve bu iki kaydın ihtiva ettiği gayrimenkule 
tevhiden 1495 parselde zilyet bulunan 1104 de hisseden 5520 hissesi 
İsmail çocukları Hasan Fehmi Göçmen, Hatice Göçmen, Sevil Göç-
men, Fevzi Göçmen ve Havva Göçmen ve miktar fazlası 355 hissesi-
nin de Maliye Hazinesi adına 766 sayılı Tapulama Kanununun 94 üncü 
maddesi gereğince tesciline, işbu karara itirazı olanların ilân tarihin-
den itibaren 15 gün içinde dava açılması kabil olmak üzere Komisyo-
numuzca oybirliği ile karar verildi. 

1299 
• 

Çine Tapulama Hâkimliğinden : 

961/318 
967/96 
Çine İlçesine bağlı Akçaabat Köyü içinde bulunan Avulu Dam'ın 

Ali kızı Hatice Yıldız adına yapılan tapulama tespitine karşı, Dur-
muş Duran tarafından itiraz edilmesi sonucu, davalı Hatice'nin ve-
fatı sebebiyle mirasçılarının da adresleri tespit edilemediğinden, yok-
luklarında yapılan yargılama sonunda: Taşınmazın mal sahibi Ha-
tice tarafından sağlığında, haricen satmış olmasından ötürü, tespitin 
iptaline ve davacı Durmuş Duran adına tescil edilmesine karar veril-
diği ve bu karar Hatice mirasçılarının adresleri tespit edilemediği 
için Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, Akçaa-
bat Köyünden Ali kızı Hatice Yıldız mirasçılarının 15 gün içerisinde 
(Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten itibaren) kararı temyiz ede-
bilecekleri ve aksi halde kararm kesinleşeceği tebliğ olunur. 

1363 

Perşembe Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/335 
Davacı Perşembe'nin Kacalı Mahallesinden Ahmet oğlu Osman 

Çarkçı tarafından davalı Kazım kızı Gülsevim Çarkçı aleyhine açmış 
olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı adına çıkarılan davetiye, davalının adresinin bilinemedi-
ğinden bahisle bila tebliğ iade edilmiş ve adresi ayrıca araştırılmış 
ise'de tespit edilip dava dilekçesinin kendisine tebliği mümkün olma-
mış bulunduğundan adına Resmî Gazete ile dava dilekçesinin tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğat icrasına karar verilmiştir. 

14/3/1968 tarihinde icra olunacak muhakemede hazır bulunmanız 
aksi halde adınıza gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesinin tebliğ 
yerine kaim olmak üzere mahkeme kararına atfen ilân olunur. 

1310 
• 

Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/548 
Davacı Gediz'in Goynükoren Köyünden Mehmet oğlu Mehmet Çetin 

tarafından davalı Gediz'in Goynükoren Köyünden İbrahim kızı ve Meh-
met Çetin karısı Hamide Çetin aleyhine açtığı zina sebebiyle boşanma 
davasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Davalı Gediz'in Goynükoren Köyünden İbrahim kızı ve Mehmet eşi 
Hamide Çetin'm ikametgâhı meçhul olduğundan dava düeçesinin ilânen 
tebliğ edilip duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının da Uânen tebliği 
kararlı olup duruşmanın atılı bulunduğu 4/4/1968 Perşembe günü saat 
11.00 de bizzat hazır bulunması veya bir vekille temsü ettirmediği takdirde 
duruşma gıyabında icra edileceğinden gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1322 

İzmir Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/761 
Davacı Necati Yamanok tarafından davalı İzmir Karşıyaka Nergiz 

İstasyonu 1781/7 Sokak 6 numarada Ali Keleş nezdinde oturur iken 
semti meçhule giden Güllü Yamanok aleyhine açılan boşanma dava-
sında : 

Davalının adresinin meçhul bulunması sebebiyle ilânen tebliğat 
icrasına mahkemece karar verildiğinden davalının 15/3/1968 günü 
saat 9.00 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilâneıjt 
tebliğ olunur. 

1313 
• 

Gaziantep Asliye İkinci Hukuk Mahkemesinden : 

Çamlıca Mahalesinden Maraşlı Abdurrahman kızı Naciye Kireççi 
vekilinin açtığı davada: istanbul Şehremini Molla Gürani Mahalle-
si 8 hanesinde kayıtlı Mahmut Ekrem oğlu 1340 doğumlu Ahmet Mum-
cunun gaipliğine karar verilmesi istenmektedir. Bilgisi olanların 
22/2/1968 duruşma günü 1967/1490 sayılı dosyamıza müracaatları Me-
denî Kanuna göre duyurulur. 

1367 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Panoıl Company Şirketinin VII No. lu Adana Bölgesinde sahip bulun-
duğu AR/POC/591, 592 ve 593 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruh-
satnamesinin temdit edilmiş müddetinin sona ereceği 17/2/1968 tarihinden 
itibaren Petrol Kanununun 55/2 nci maddesi gereğince bir yıl müddetle 
yeniden temdit edilmesi için 13/2/1968 tarihinde müracaat ettiği Petrol 
Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 

1302 

Ordu İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ordu - Aziziye Mahallesi Orta Sokak 35 numarada mukim Ali oğlu 
gukrü Erdoğan veküi Avukat Nevzat Çelik tarafından Ordu'nun Kirazlı 
Mahaüesinden karısı Şükran Erdoğan aleyhine ikame eylediği boşanma 
davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalının adresi meçhul olup adına çıkarılan davetiye tebliğ ecüle-
mediğinden davetiye kendisine ilânen tebliğ edilmiş ve gıyap karraı da 
mahkemece ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan, duruşma günü 
8/3/1968 günü duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir veküle tem-
sil ettirmesi, gelmediği ve kendisini bir vekille temsü ettirmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında yapılacağı ve gıyap yerine kaim olmak üzere üâ-
nen tebliğ olunur 

1323 

Çan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1967/166 
Davacı Çan Cumhuriyet Mahallesinden Emine Yüksel tarafından 

davalılar aynı mahalleden Remzi Çay ve diğerleri aleyhine ikame olunan 
taksim ve şüyu'vm izalesi davasının devam etmekte olan duruşmasında: 

Davalı Remzi Çay'a adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete vası-
tası ile duruşma günü davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen yapdmakla 
bu kerre duruşmanın bırakıldığı 12/4/1968 günlü celsede davaya bizzat 
katılması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

1324 

Ahlat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ahlat'ın İkikubbe Mahallesinden Hacı Verdi'nin açmış olduğu soyadı 
tashihi davası sonunda : 

Mahkememizin 11/3/1959 tarih ve 959/35 sayılı kararı Ue Hacı Verdi'-
nin soyadının Ertekinoğlu olarak tashihine 2225 sayılı Soyadı Kanununun 
10 uncu maddesi ve Medenî Kanununun 26 nci maddesi gereğince tashihine 
ve tashihin Resmî Gazete ile ilânına ilân tarihinden itibaren alâkadarların 
15 gün zarfında mahkememize başvurmaları ilân olunur. 

1326 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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Kanun                                                                                                                                                  Sayfa 
 

1005  İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 

          Bağlanması Hakkında Kanun           1 

 

Kararnameler 
 

6/7490  Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

             Vasıflarını Gösteren Tüzüğün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Tüzük   1 

 

6/9491  4 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkarılması Hakkında Kararname     3 

 

Genelgeler 

 
İhracat İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar: (68/19)         3 

 

İhracat İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar: (67/72) Sayılı Sirkülerde Düzeltme Yapılması Hakkında 

Karar              3 

 

 

        

İlanlar                             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


