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Başvurulur 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
îmar ve İskân Bakanlığından: 

Âfetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar 
hakkında Yönetmelik 

KAPSAM: 
Madde 1 — Olmuş veya olması muhtemel âfetlerin o yerin genel ha-

yatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı Âfetler Kanununun 1051 sayılı Ka-
nunla değiştirilen 1 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik esas-
larına göre tespit olunur. 

ZARAR DURUMU: 
Madde 2 — Meydana gelen bir âfetten: 
a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlar-

dan en az 1/10 unun. 
b) 100 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun, 
c) Nüfusu 5 bine kadar olan ilçe ve illerde enaz 20 binanın, 
d) » 5 - 1 0 » » » » » » 2 5 » 
e) » 10-30 » » » » » » 30 » 
f) » 30 - 50» » » » » » 4 0 » 
g) » 50 binden fazla » » » » 50 » 
Yıkılması veya bir daha oturulamıyacak veya kullanamıyacak dere-

cede ağır hasar görmesi halinde âfet o yerin genel hayatına etkilidir. 
Madde 3 — Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle (Yani 

muhtarlık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarı-
mı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi halinde de âfet o ye-
rin genel hayatına etkili sayılabüir. 

AFETİN MUHTEMEL BULUNMASI HALİNDE: 
Madde 4 — Muhtemel âfetlerin genel hayata etkili olup olmadığının ta-

yin ve tespitinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş âfetler için ve-
rilen ölçü ve sayılar aynen esas alınır. 

GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİN TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE 
TUTULACAK DİĞER HUSUSLAR: 

Madde 5 — Aşağıda (a - f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum 
imar ve İskân Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle âfet genel hayata 
etkili sayılabilir. 

a) Âfet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması, 
b) Tarım ürünlerinden en az 1/3 ünün zarar görmüş olması, 
c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması, 
d) O yerde kışların çok jiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli 

olması 
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon 

v. s. ) kullanılamıyacak veya çalışmıyacak derecede hasar görmüş olması, 

f) Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması, 
GENEL HAYATA ETKİLİLİK KARARI: 

Madde 6 — Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan âfetlerin 
genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve 
esaslara dayanarak İmar ve İskân Bakanlığınca karar verilir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 

Madde 7 — Alt kısımda veya başka bir bölümde ticaret yeri bulu-
nan konutların zarar görmesi halinde konut ve ticaret yerleri ayrı ayrı 
sayıma tabi tutulur. 

Madde 8 — Nüfus miktarının tespitinde, en son yapılan ve sonuçları 
belli olan resmî nüfus sayımı rakamları dikkate alınacaktır. 

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce, meydana gelen veya 
gelmesi muhtemel olan âfetlere ilişkin olarak hasar tespitleri ve rapor de-
ğerlendirmeleri tamamlanan yerlerde yeniden değerlendrime yapılmaz. 

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi «Tarih Araştırma-
ları Enstitüsü Yönetmeliği» 

I — GENEL HÜKÜMLER: 

Kuruluş: 
Madde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi ge-

reğince, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı olmak ve tüzel 
kişiliği bulunmak üzere bir «Tarih Araştırmaları Enstitüsü» kurulmuştur. 

Amaç: 

Madde 2 — Enstitü en eski çağlardan itibaren bütün Türk ve Dün-
ya tarihi sahalarında araştırmalar yapar. 

Madde 3 — Enstitü amacını gerçekleştirmek için: 
a) Çalışma sahaları ile ilgili kitaplıklar ve arşivler kurar. 
b) İlmî geziler, konferanslar, seminerler, kollokyumlar, kongreler, 

sergiler düzenler. 
c) Yurt İçi ve yurt dışı kongre ve konferanslara katılır. 
d) Yayım yapar. 
e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri resmi ve özel kurumlarla iş-

birliği yapar. 
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Üyelik: 
Madde 4 —- Enstitünün aslî, şeref vev muhabir olmak üzere üç türlü 

üyesi vardır. 
Madde 5 — Aslî Üyeler: Edebiyat Fakültesinde, Tarih Bölümü 

öğretim üyeleri ve yardımcıları Enstitünün aslî üyeleridir. 
Türkiye Üniversitelerinde aynı konu ile meşgul fakülte mensupları 

île Üniversite dışında olup tarih araştırmalariyle tanınmış kimseler iki 
asli üyenin müracaatı ve Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul ta-

rafından aslî üyeliğe seçilirler. Bunların sayısı Edebiyat Fakültesine men-
sup aslî üye sayısının y a n s ı n ı geçemez. Bu sonuncuların üyeliklerinin 
Enstitü Genel Kurulu tarafından tasdiki lâzımdır. 

Madde 0 — Şeref üyeleri: Türk üniversite ve kurumları dışmda 
aynı konular ile meşgul olan ve yayımları ile tanınmış bulunanlara, Ens-
titüyü maddeten destekleyenlere Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Genel Kurulun kararı île şeref üyeliği payesi verilir. 

Madde 7 — Muhabir üyeler: Yerli ve yabancı üniversite ve kurum-
larda aynı konu ile meşgul olanlar, bu sahada yayımları ile tanınmış kim-
seler, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı Ue 
muhabir üye seçilir. 

Madde 8 — 5 inci maddenin birinci fıkrası dışında kalan üyeler de-
varansızlık ve başka kanunî sebeplerden dolayı Yönetim Kurulunun teklifi 
ve Genel Kurulun karan ile üyelikten çıkarılabilirler. 

II — TEŞKİLÂT: 

Madde 9 — Enstitünün teşkilâtı aşağıda gösterilmiştir: 
a) Enstitü Genel Kurulu, 
b) Enstitü Yönetim Kurulu, 
c) Enstitü Müdürü. 
Madde 10 — Genel kurul aslî üyelerden kurulur. Genel Kurul, her 

yıl Nisan ayının ilk iki haftası içinde Edebiyat Fakültesinde toplanır. 
Toplantılar asil üyelerin çoğunluğu Ue açılır; kararlar toplantıya ka-
tılan üye sayısının çoğunluğu ile verilir. Genel Kurul Yönetim Kurulunun 
veya aslî üyelerinin üçte ikisinin, Dekanlığa yapacakları yazılı müra-
caatı takip eden hafta içinde olağanüstü toplanır. 

Madde 11 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Enstitünün çalışmalarını denetlemek, 
I») Gelecek yıla ait bütçeyi müzakere ve kabul etmek, çalışma-

lar için Yönetim Kuruluna direktif vermek, 
c) Yönetim Kurulunca getirilen meseleleri ve teklifleri karara 

bağlamak, 

d) Yönetim Kurulu için aslî öğretim üyeleri arasından gizli oyla 
be§ üy® seçmek. 

Madde 12 — Yönetim Kurulu, beş üyeden kuruludur. Bunlar Ens-
titü Genel Kurulunun 5. maddenin 1. fıkrasmda Sözü geçen aslî öğre-
tim üyeleri arasından 2 yılı için seçilir. 

Madde 13 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Enstitünün çalışma programını Genel Kurulun direktifine uy-

gun olarak düzenlemek ve yürütmek, 
b) Enstitünün 1 yıllık ilmî, idarî ve malî çalışmaları hakkında 

Enstitü Genel Kuruluna ve Fakülte Profesörler Kuruluna yılda bir defa 
rapor vermek, 

c) Enstitü bütçesini hazırlamak ve uygulamak. 
Madde 14 — Enstitünün, Fakülte Profesörler Kurulunca, Yönetim 

Kurulu üyeleri arasından 2 yü için seçüen bir müdürü ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kendi üyeleri arasından yine 2 yü için seçeceği bir 
sekreteri bulunur. Müdür tekrar seçilebilir. 

Madde 15 — Enstitü Müdürü, Enstitünün temsilcisidir. Yönetim 
Kurulu Ue Genel Kurulun kararlarını uygular. Sekreter, Müdürün ge-
tirdiği işleri yapar. Yazışmalan düzenler. Müdür bulunmadığı zaman-
larda Sekreter ona vekillik eder. 

Madde 16 — Gerektiği takdirde Enstitüye, memur, uzman, tek-
nisyen v. b. hizmetliler almağa ve çalıştırmağa Yönetim Kurulu yet-
kilidir. 

III — MALÎ BÜKÜMLER: 

Madde 17 — Enstitünün gelir kaynakları: 
a) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki ilgili fasla konu-

lacak ödenek, 
b) Diğer resmî ve özel kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Her türlü bağışlar ve diğer gelirler. 
Madde 18 — Enstitü Bütçesi Nisan ajandan önce Yönetim Kurulu 

tarafından yayım, araştırma ve başka işler için, usulü dairesinde düzen-
lenir ve Nisan aymda toplanacak Genel Kurula sunulur. 

Madde 19 — Enstitü Bütçesinin tahakkuk amiri Enstitü Müdürü, 
itâ amiri Fakülte Dekanıdır. 

Geçici Madde — Enstitünün ilk Genel Kurul toplantısına kadar, va-
zife görecek olan Yönetim Kurulu üyelerini Edebiyat Fakültesi Profesör-
ler Kurulu seçer. 

T E B L I Ğ 
Maliye Bakanlığından: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

İTHALÂT SERİ: VH BEDELSİZ No: 55 
9/6/1967 tarih ve 12617 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Seri H I 

No. 6 Bedelsiz İthalât Tebliğinin geçici 4 üncü maddesinde aşağıdaki de-
ğişiklik yapılmıştır : 

Madde 1 — Seri V I I No. 31 Tebliğin yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 
1966 tarihinden önce gümrüklere gelmiş bulunan muafiyeti haiz otomobU 
ve benzeri nakil vasıtaları ile her türlü mal ve eşya hakkında bu Tebli-
ğin (Seri I I I No. 6) 19 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Sözü edilen 
madde konusuna giren müsaadeler, Seri I I I No. 3 tebliğ esasları daire-
sinde kambiyo müdürlüklerince verilir. 

Madde 2 — Bu Tebliğ yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

• •• 

İ L A N L A R 
Başkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

»67/7 
Davacı Hazineye izafeten Başkale HI/120 Sy. J. Tb. Kumandanlı-

ğmca davalı İzmir - Urla Kazasmm Gövendlk Köyünden Hüseyin oğlu 
Orhan Bademli hakkında açmış olduğu tazminat davası sonunda: 

Sulh Hukuk Mahkememizin 9/4/1968 tarih ve 968/15 sayılı kararla 
davalıdan 150 liranın tahsili hakkında verilen karar davalının adresi meç-
hul bulunduğundan karann ilânen tebliğine karar verildiğinden Uânen 
tebliğ tarihinden itibaren davalının temyiz yoluna başvurması Uân olunur. 

8472 

Çorlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/38 
MU1Î Savunma Bakanlığını izafetle Çorlu Maliye Hazinesi Avukatı 

Nuran Ocakçı tarafından Fahri Şengül ve Mithat Uğurlu Yılmaztiirk 
aleyhine açılmış bulunan tazminat davasının yapılan açık duruşması 
sonunda: 

Davalı Mithat Uğurlu Yılmaztürk'iin adresi meçhul kaldığından 
Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 11/7/1968 tarih ve 968/1285 esas 
ve 968/6009 karar sayılı Yargıtay ilâmının adı geçene bu sebeple ilânen 
tebliğ edilmesine karar verilmiştir. 8486 
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Çayıralan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Çayıralan İlçesinin Derekemal Köyünden Mehmet oğlu Halime'den 
1931 yılında doğma Mustafa Karadavut mahkememizin 25/4/1968 tarih 
ve 578/412 sayılı Uâmı Ue Orman Kanununun 91/3 üncü maddesi gere-
ğince yedi gün hapis ve 25 lira ağır para cezasiyle tecziyesine, envalin 
ve taşıt aracı merkebin müsaderesine, 450 kuruş yargılama giderinin 
sanıktan tahsiline karar verilmiştir. 

Adı geçen adresinde bulunamadığı, yeni adresi de tespit edilemedi-
ğinden işbu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8463 

Maraş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Gazianteplin Akyol Mahallesinden, 
Nefsine asaleten küçük çocukları Mehmet, Ömer, Mustafa, Hülya 

ve Mahmut'a velâyeten anneleri Nüüfer Sarıoğlu vekili Avukat Hayri 
öztaş tarafından, İbrahim kızı Şerife ve Maraş'm Seksenler M. den 
Fatma oğlu İbrahim, Al i karısı Elife, İbrahim, Mehmet, Mustafa, Ahmet, 
Mehmet, Mevlüt, Fatma ve Mahmut Yenibertiz, Habibe Saraç, Hatice 
îpek aleyhlerine açmış olduğu şüyuun izalesi davasının yapılan duruş-
ması sırasında: 

Davalılardan Hatice ve Hayriye İpek namlarına çıkarılan daveti-
yelere verilen meşruhatta gösterilen adreste bulunamadıklarından tebliğat 
yapılamamış ve adresleri de tespit edilemeyerek meçhul bırakılmış ve za-
bıtaca da tespit edüememiş olduğundan gazete ile ilânen tebliğat icra-
sına karar verilmiş ve davalıların duruşma için tayin olunan 7/10/1968 
Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gelmedikleri ve kendilerini tem-
silen kanunî bir vekil de göndermedikleri takdirde duruşmanın gıyabında 
yapılacağı ve işbu ilânın davetiye yerine kaim olacağı ilân olunur. 

8469 

Urfa İcra Memurluğundan : 

861/119 
Simav'da Al i Aksu'ya 7.000,00 lira vermeye borçlu Urfa'nm Yeni 

M. den Abdurrahman oğlu Mehmet Sevgilioğlu'nun işbu borcundan dolayı 
mahcuz olan Urfa Bıçakçılı Mahallesi Çıkmaz Sokakta kâin tapunun 
kütük 276, ada 371, parsel 21, pafta 37 de kayıtlı 96.13 metrekare büyük-
lüğünde bir arsa üzerine yapılmış avlulu kâgir evi icraca satılacaktır. 

Birinci satış 24/10/1968 Perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar 
Urfa İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. 

Bu artırmada tahmin edüen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacak-
lıların alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartiyle ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 6/11/1968 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ikinci ar-
tırmaya çıkarüacaktır. Bu artırma daha rüçhanlı alacaklıların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunacaktır. 

Borçlunun adresi meçhul bulunduğundan satış günlerinin borçluya 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

8470 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

6^00 sayih Kanunun S. ve 5 inci maddeleri gereğince kurulan Bakan-
liklararast Standardisasyon Komitesi Karan 

Karar No: 20 
6400 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddeleri gereğince kurulan 

ve 

Başbakanlık TemsUcisi 
Devlet Bakanlığı Temsilcisi 
Devlet Bakanlığı Temsilcisi 
Devlet Bakanlığı Temsilcisi 
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi 
Dışişleri Bakanlığı TemsUcisi 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi 
atüll Savunma ¡Bakanlığı Temsilciği 

İbrahim Seııirkentli 
Fuat öney 
Hasan Balkan 
Faruk Erkoçak 
A. Sabahattin Keçlk 
Zeynel Çelik 
Fatin Gürol 
Murat Ertuğ 

Milli Eğitim Bakanlığı TemsUciii 
Bayındırlık Bakanlığı Temsilciği 
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi 
Çalışma Bakanlığı Temsilcisi 
Sanayi Bakanlığı Temsilcisi 
Tarım Bakanlığı Temsilcisi 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanlığı Temsilcisi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi 
İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi 
Enerji ve Tabiî Kay. Baaknlığı Temsilcisi 

Ahmet Metin 
Feridun Helva«®j$lu 
Kemal Elveriei 
Hüseyin Bölükbaşıoğlu 
Nurettin Günçavdı 
Salih Köksal 
Turan Tüzün 
Kaya Yeğin 
İbrahim Karababa 
Gültekin Yanpar 
Melih Akçay 

dan teşekkül eden Komitemiz, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 
11/6/1968 gün ve 0220/794 sayılı yazısı üe bildirildiği, toplantı sandal-
yası ve sabit koltukların yuvarlak boru yerine şimdi yurt içinde imal 
edilmekte olan dört köşe kesitli borudan imali ve dairelerin istekleri göz-
önünde tutularak değiştirilmesi hususlarım görüşmek üzere, 25/6/1968, 
22/7/1968, ve 8/8/1968 günleri, D. M. O. Genel Müdürlük binasında top-
lanmıştır. Komitemizce bu toplantılarda D. M. O. tarafından değiştiril-
mesi teklif edilen toplantı sandalyası ile sandalya, sekreter sandalyası, 
sabit ve döner koltuklara ait dört köşe kesitli borudan mamul yeni tip 
mefruşat numunelerinin incelenmesi, konunun görüşülmesi ve lüzumlu 
görülen bazı tadilâtın tespiti sonucunda : 

1 —• 6/12/1965 gün ve 11 sayılı kararla kaJbul edilen 19 uncu stan-
dart Resim No. lu toplantı aandalyasmm, (2) nci maddede kabul edi-
len 16.1b standart resim No. lu sandalyanın da aynı gayeye yetineceği 
dikkate alınarak, standart mefruşat arasından çıkarılmasına, 

2 —ı 25/2/1966 gün ve 14 syılı karar ile kabul edilen 16.a stan-
dart Resim No. lu sandalya yerine, teklif edilen numune üzerinde bazı 
tadilât yapılacak tespit edilen, ekli 16.b standart Resim No. lu sandal-
yanın yeni standart tip olarak kabulüne, 

3 — 25/2/1966 gün ve 14 sayılı karar ile kabul edilen 8.a standart 
Resim No. lu sabit koltuk yerine, teklif edilen numune üzerinde bazı 
tadilât yapılarak tespit edilen, ekli 8.b standart Resim No. lu sabit kol-
tuğun yeni standart tip olarak kabulüne, 

4 — 6/12/1965 gün ve 11 sayılı karar ile kabul edilen 20 stan-
dart Resim No. lu sekreter saldalyası yerine, incelenen numune üze-
rinde bazı tadilât yapılarak tespit edilen, ekli 20.a Standard Resim No. 
lu sekreter sandalyasmm yeni standard tip olarak kabulüne, 

5 — 25/2/1966 gün ve 14 sayılı karar ile kabul edilen 7.a stan-
dart Resim No. Iu ve A- I ve A-2 tipi döner koltuk yerine, ekli 7.b etan-
dart Resim No. lu döner koltuğun yeni standart tip olarak kabulüne, 

6 —• 'Sandalya ve koltuklarda döşeme kaplaması olarak kullanı-
lacak suni derilerin hakikî deri karakterine en yakın kalitede ve bej, 
siyah, kahverengi, beyaz, açık mavi ve bordo renklerde olmasına, 

7 — Sandalya ve koltukların boru ve diğer çelik kısımlarının bo-
yasının siyah renkte olmasına, 

8 — Bu sandalya ve koltuk tiplerinin bir «ene müddetle ihale edi-
lerek bu süre sonunda araştırına yapılarak durumun yeniden gözden 
geçirilmesine ve 

9 — Evvelce standart tip olarak kabul edilen yazı masası, toplantı 
masası, sehpa gibi diğer bütün mefruşatın tekrar ele alınarak, etüdü 
yapılmış yeni tiplerinin de standardizasyon komitesine getirilmesine 
oybirliği ile karar verildi. 

Başkan 
Fatin Gürel 

Üye 
İbrahim Senirkentli 

Üye 
Faruk Erkoçak 

Üye 
Murat Ertuğ 

Üye 
Kemâl Elveriei 

Üye 
Turam. Tütsün 

Üye 
Gültekin Yanpar 

Üye 
Fuat öney 

Üye 
A. Sabahattin Keçik 

Üye 
Ahmet Metin 

Üye 
Hüseyin Bölükbaşıoğlu 

Üye 
Kaya Yeğin 

Üye 
Malih A.kçay 

Üye 
Hasan Balkan 

Üye 
Zeynel Çelik 

Üye 

Feridun Helvactoğlu 

Üye 

Nurettin Günçavdı 

Üye İbrahim Karababa 

Üye 
fiallh KöJçşçbl 
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Sınıf-A, Tip-1 
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Sah if e: 6 (Resmî Gazete) 20 EYLÜL 1968 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — 11. Şube Lüleburgaz 13. Şube Gelibolu 15. Şube Kırklareli 18. 
Şube Tekirdağ'a teslim 195 ton linyit kömürü kapalı zarf usulü ile sa-
tın alınacaktır. 

2 — Tahmini bedeli 30.225,— lira geçici teminatı 2.266,88 liradır. 
3 — Eksiltmesi 30 Eylül 1968 Pazartesi günü saat 11.00 de istan-

bul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait şart-
name Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — isteklilerin 1968 yılı Ticaret, Sanayi odası veya esnaf belgesi 
ile usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
8227/4-3 

1 — Aşağıda tahmini bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri 
yazılı İşlerin eksiltmesi istanbul - Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz bina-
lında kapalı zarfla yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1968 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 

şirketlerin hali faaliyet belgesi veya esnaf belgesi ile usulü dairesinde 
aşağıda yazılı her iş için o işin hizasında gösterilen miktarda teminat 
vermeleri, 

b) isteklilerin engeç 1 Ekim 1968 Pazartesi günü saat 16.00 ya 
kadar birer dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi 
alması lâzımdır. Dilekçelerine en az bu işlerin keşif bedeli kadar buna 
benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi telgrafla müracaatlar ka-
bul edilmez her iş için ayrı ayrı müracaat edilmesi, 

4 — isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını eksiltme günü engeç ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâ-
zımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

İşin cinsi 
M. bedeli G. teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

EKSİLTME 
Günü Saati 

Bölge Müdürlüğü binası kazan 
dairesi tadilâtı 33.465,-
İk i adet 20 tonluk havai asfalt 
tankı yapılması 31.434,-

2.509,88 7 Ekim 1968 11.00 

2.357,55 7 Ekim 1968 15.00 

8502 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü-
dürlüğünden : 

Muhtelif hurda malzeme satışı kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli : 23.560,28 lira olup, geçici teminatı : 1.767,02 lira-
dır. Artırma 26/9/1968 Perşembe günü saat 11.00 de Bölgede yapılacak-
tır. Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve-
rilmesi şarttır. 2490 sayılı Kanuna göre müracaat edilmesi. 

8229 /4-4 

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

1 — Ankara - Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü 3 adet 1500 
lük Kümes inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (600.884,40) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 4/10/1968 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksütme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (27.786,—) liralık geçici teminatım, 
B) 1968 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve kredi 
imkânlarını bildirir malî durum bildirisi ve bunu belirten banka refe-
ransı, teknik personel beyanamesi, taahhüt beyannamesi Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz su-
retiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ-
zımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 4/10/1968 Çarşamba günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına ve-
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 1/10/1968 Salı günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

8122/4-3 

imar ve İskân Bakanlığından: 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Laboratu-
varları ihtiyacı için 6 kalem marangoz rnakina, teçhizat ve malzemesi 9 
Ekim 1968 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara Demlr-
tepe Sümer Sokak No. 29 daki Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Satmal-
ına Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Tahmini bedeli 48.220, lira olup 
geçici teminatı 3.616,50 liradır. 

Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1968 yılı Ti-
caret Odası belgeleriyle teminat mektuplarım havi kapalı teklif zarfla-
rım ihaleden bir saat öncesine kadar Komisyonda bulundurmaları mec-
buridir. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

8541 / 4-1 

Sapanca Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

968/9 
Davalı: Sapanca Camiicedit Mahallesinden Nihat Öz 
Nuriye öz tarafından aleyhinize açılan İzaleyi şüyu davasmda 

adınıza çıkarılan ve Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere 
12/9/1968 tarihinde duruşmaya gelmeniz veya bir vekü göndermeniz 
hususunda yapılan ilâna rağmen gelmediğinizden: 

Bu kere 12/9/1968 tarihli celsede mahkemece hakkınızda gıyap ka-
rarı verilmiş olduğundan muhakemenin atılı bulunduğu 25/11/1968 Pa-
zartesi saat 9,00 da mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil gönder-
meniz aksi halde mahkemenizin gıyabınızda görüleceği ilânen tebliğ 
olunur. 

8496 

Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

C i n s i 

Müstahzar ilâç 
Sıhhî malzeme 
Kimyevî madde 

Miktarı 
kalem 

137 
15 

102 

Muhammen 
tutarı 

93.731,45 
20.402,50 
9.317,60 

Geçici 
teminatı 

5.936,58 
1.530,19 

698,82 

Şekli Tarihi Günü Saati 

Kapalı zarf » » 
Açık eksiltme 

30/9/1968 Pazartesi 
30/9/1968 » 
30/9/1968 » 

11.00 
11.30 
11.45 

İlimize bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanesinin ilâç ve sıhhî malzeme ihtiyaçları eksiltmeye çıkartılmıştır. Cinsi, miktarı, nmhammen tutan, 
geçici teminatı, şekli, tarih, gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhalesi gösterilen gün ve zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdüriü-
İüide yapılacaktır. Teklifler kalem kalem verilecek, tamamına iştirak edildiği gibi bir kısmına da iştirak edilebilir. Gireceği miktara göre ge-
çici teminat verilecektir. Şartnameler Ankara, istanbul ve izmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülebilir, ihaleyi girmek isteyenle-
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon başkan-
lığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. $188/4-3 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Başbakanlık Binasında yaptırılacak Çiçek Seri işi 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (142.977,15) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek-

siltme Komisyonunda 10/10/1968 Perşembe günü saat 16.00 da yapıla-
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (8.400,00) liralık geçici teminatım, 
B) 1968 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve kredi 
imkânlarım bildirir malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansı, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve en az bu işin ke-
şif bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduk-
larına dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı İşleri 5 inci Bölge Mü-
dürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek-
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/10/1968 Perşembe günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 7/10/1968 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 

8558 /4 -1 

Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Baş-
kanlığından : 

1 — Konya İl' i dahilinde bulunan 239.508,43 TL. keşif bedelli orta-
lama 120 m. derinliğinde ve asgarî 7 5/8" çapında 7 adet içmeauyu son-
daj kuyusu (5 adedi yeni ve 2 adedinin ikmâli) açılması işi müteahhit 
nam ve hesabına ihaleye çıkartılmıştır. 

2 _ İhale 4/10/1968 Cuma günü saat 15.00 de Ankara - Ulus İghanı 
13. Kat YSE. Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığındaki Merkez 
İhale Komisyonu odasında kapak zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhale tasarısı ve ekleri 20,— TL. mukabilinde Sondaj Dairesi 
Başkanlığından temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin: 
a) Teknik personel beyannamesi, 
b) M&kina ve yardımcı makina (Kompresör, kaynak makinası, sey-

yar vinç tecrübe tulumbası, jeneratör) ve teçhizat beyannamesi, 
c) Taahhüdü altında bulunan "işler beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış bu işin keşif bedeli tutarın-

da (B veya İ) grubundan müteahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak belge-
si almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5 İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 28/9/1968 Cumartesi 
günü saat 13.00 e kadar ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilek-
çe ile Sondaj Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, ihaleye iştirak bel-
gesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısını ve eklerini almamış olanlara bel-
ge verilmez. İstekliler belge alıp almadıklarım 2/10/1968 Çarşamba günü 
sabahından itibaren Sondaj Dairesi Başkanlığına müracaat edip öğrene-
bilirler. 

6 İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin (13.225,42 TL.) ge-
çici teminat vermeleri, Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemeleri şart-
tır. İstekli şirket olduğu takdirde ayrıca idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya simline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya 
sair resmî makamdan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 
bu eksütmenin ilâm tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi; şir-
ketin sirkülerini veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin, bu 
şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekâletnameyi haiz 
olması lâzımdır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2. maddede yazılı saatten 30 dakika 
evveline kadar Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilin-
de teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka-
bul edilma«. 

8361 /2 -1 

Çorlu Tapulama Müdürlüğünden: 

İtiraz üzerine, Çorlu Tapulama Komisyonunca ismail ve Aliye ve 
Emine ve Hüseyin adlarına tespit edilmiş bulunan Yenice Köyü 1551 par-
sel sayılı gayrimenkul üzerinde 766 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ge-
reğince değişiklikler yapılmıştır. Karar Müdürlük Salonunda asılmış olup 
30 gün süreli bu karar adresi meçhul bulunan adı geçenlere duyurulur. 

8237 / 1 - 1 

Bolu Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Elektrik İşltemesinde mevcut 180 HP, 125 KVA, 
600 devir BILACTONE marka bir adet elektrojen grubu faal vaziyette 
(Kompresör, hava deposu, yağ tankı ve tevzi tablosu ile komple) teklif 
isteme suretiyle satılacaktır. 

2 — Muhammen satış bedeli 125.000,— TL. olup, muvakkat teminat 
akçesi 9.375,— TL. dan ibarettir. 

3 — Şartnamesi hergün mesai saatleri dahilinde Belediye Elektrik 
İşletmesinde görülebileceği gibi isteyenlerede gönderilir, 

4 — İhalesi 11 Ekim 1968 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Daimî 
Encümeninde yapılacağından taliplerin hazırlıyacakları kapalı teklif mek-
tuplarım teminat makbuzları ile birlikte yukarıda belirtilen gün ve saate 
kadar Belediyemize vermeleri lâzımdır. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Belediyemiz satışı yapıp yapmamakta «erbesttir. 

6553/1-1 

Dışişleri Bakanlığından : 

1. Muhtelif cins ve büyüklükte Pakistan ve Fransız bayrakları 
yaptırılacaktır. 

2. Bu işin muhammen bedeli 80.000,— lira geçici teminatı 5.250, 
liradır; şartname Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3. İhale, kapalı zarf usulü ile 4 Ekim 1968 Cuma günü saat 16,00 
da Bakanlığımız Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4. İhaleye gireceklerin bu kabil işleri resmî dairelere yaptıkların» 
dair yeterlik belgesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının, halen meslekî faa 
liyette bulunduklarım belirten 1968 kaydım muhtevi belgeyi ve geçici te 
minat mektubu veya teminat olarak yatırılan para makbuzunu tekli i 
mektubu ile birlikte ihaleden bir saat önceye kadar makbuz mukabilin 
de Bakanlık Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri gerektiği ilâı 
olunur. 

8530/4-2 

Rize Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastane 
sinden : 

1 — Rize Göğüs Hastalıkları Hastanesinin ihtiyacı yirmi iki biı 
lira keşif bedelli çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 2490 No. lu Kamı 
nun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 17/10/1968 Perşembe günü saat on da Hastane Bâş 
tabiblik Odasında kurulacak Komisyonca yapüacaktır. 

3 -w- Muvakkat teminatı bin altı yüz elli liradır, mesai saatlerind 
görülebilecek şartnamesine göre istekliler teklif mektuplarım ihale saa 
tinden bir saat evveline Komisyona vermeleri üân olunur. 

8596 / 4-1 

Ankara Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

968/267 
Davacı Şerafettin Şeydim vekili Avukat Naci Güler tarafında 

davalı Hüseyin Koçak, Mustafa Ekinci, Hüsrev Karataş, Nail Taşku 
soy adlarına davetiye çıkarılmış bllâ tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca y. 
pılan tahkikatda da adresleri meçhul kalmış duruşmaya gelmedikleri! 
den haklarında gıyap kararı verilmiş duruşma 18/10/1968 saat 9.30 
talik edilmiş olduğundan duruşmaya gelmedikleri veya bir vekilde göl 
dermedikleri takdirde gıyabında bakılacağı lüzumu tebliğ olunur. 

8605 /1-1 



Sahiıfe: 8 (Resmî Gazete) 25 EYLÜL 1968 

Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda ciıısi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (1) kalem (Dış lastik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış-
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi-
lir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı-
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 250 adetlik 
partiler halinde ihaleye girebilir. 

Cinsi : 900x20 dış lastik, Miktarı : 500 adet, M. bedeli : 475.000 TL. 
G. teminatı: 22.750,— lira, ihale günü : 27/9/1968 Cuma saat 11.00 de. 

8114 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (1) 
kalem (Branda) maddesi 51 inci Md. gereğince (Pazarlık) suretiyle sa-
tın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü-
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. Tamamını bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi gruplar halinde ayrı istekliye ihale edilebilir. 

Cinsi : Branda, Miktarı : 90.000 Mt „ M. bedeli: 1.620.000,— lira, 
G, teminatı : 62350,— lira, İhale günü : 27/9/1968 Cuma saat 11.30 da. 

8115/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (2) kalem (Radyatör) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış-
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi-
lir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan-
lığına vermeleri Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamına 
bir istekli girebileceği gibi şartnameye göre 4 parti halinde de girebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinai Adet Lira Kr. U r a Kr. Günü Saati 

GMC radyatör 400 400.000,— 19.750,— 26/9/1968 Perşembe" 
Jeep radyatör 500 287.500,— 15.250,— saat 11.30 

687.500,— 31.250,— 
8141 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (1) kalem (RadyaJtör) kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış-
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi-
l i r İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan-
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 250 adetlik 
partiler halinde ayrı ayrı girebilir. 

Cinsi : M 602 Reo radyatörü, Miktarı : 500 adet, M. bedeli : 675.000 
TL., G. teminatı : 30.750,— Ura, İhale günü : 26/9/1968 Perşembe saat 
11.00 de. 

8142 / 4-4 
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Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile İzmir'de 2x8 daireli lojman inşaatı işi yaptı-
rılacaktır. 

Keşif bedeli 1.085.318,60 lira olup, geçici teminatı 46.310,00 lira-
dır. İhalesi 7/10/1968 Pazartesi günü saat 11.30 da Komisyonda yapı-
lacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Leva-
zım Amirliğinde görülebUir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dai-
resinde hazırlıyacakları teklif zarflarım engeç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 2/10/1968 
günü saat 17,00 ye kadar Ankara'da Dz. K. İng. Emi. D. Bek. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

>390 / 4-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. Ünitelerimiz ihtiyacı için 40 adet 6 Kğ. lık kuru kimyevi, 30 
adet 1,5 Kğ. lık CO* U, 30 adet 6 Kğ. lık CO2 l i olmak üzere cem'an 
100 adet yangın söndürme cihazı 2490 sayılı Kanunim 31 inci maddesi 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue satm alınacaktır. 

2. Muhammen bedeli 32.500,— lira olup, Geçici teminatı 2.437.50 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük Veznesine yatırılıp karşUığında makbuz 
alınacaktır. 

3. Eksiltmesi 3/10/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü sa-
at 15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapı-
lacaktır. 

4. Bu işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 165 
kuruş bedel karşılığında temin edilebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için 1968 yılı Ticaret veya Sanayi Odası 
Belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre kanunî şe-
kilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel 
Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 
8335 / 4-2 
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Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Bankalar Caddesi ve Şehir Çarşısında mevcut mülkiyeti Vilâyet 
özel İdaresine ait dükkânların yıkımı ve enkazının satışı işi (Yerinin 
temizlenmesi dahil) kapalı zarf usulü Ue artırmaya çıkarılmıştır. Mu-
hammen bedeli 44.350,— lira olup, geçici teminat 3.326 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 25/9/1968 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende 
görülür. 

isteklilerin belirh gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek-
tubunu havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz 
mukabilinde Daimî Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8177/4-4 

Cankurtaran otoları için alınacak muhtelif ebadda 100 adet iç ve 
100 adet dış lastik kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Mu-
hammen bedeli 38.040 l ira olup, geçici teminat 2.853,— liradır. İhalesi 
9/10/1968 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimi Encü-
men toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende gö-
rülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek-
tubu, 1968 yılına ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazır-
lıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri 
gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8505 / 4 -1 
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Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz Hastanesi Eczanesi için lüzumlu net 1 Kg. lık rulo 
halinde T. Kodeksine uygun evsafta 5 ton Coton Hydrophyl 4936 sayılı 
kanunun 59 uncu maddesi gereğince satın alınacaktır. 

2 — İsteklUerin teklif tutarları üzerinden % 7,5 muvakkat temi-
natları Ue birlikte hazırlıyacakları kapalı zarflarını 25/9/1968 Çarşam-
ba günü saat 16.30 a kadar Dekanlığımıza verilmesi Uân olunur. 

8514/1-1 
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D Ü Z E L T M E 

18/9/1968 tarihli ve 13004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana-
yasa Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekUde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Sütundaki Karar tarih 
No. No. satır No. ve No. su Yanlış Doğru 

3 2 64 27/2/1968 Değerlendirilecek Değerlendirilerek 
1967/6-1968-9 

5 2 48-49 » Bulmaktayız Bulmamaktayız. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Seram«* İfletmesl 
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Yönetmelikler                                    Sayfa 

 
Âfetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik   1 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliği  1 

 

Tebliğ 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ    2 
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