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ÇARŞAMBA 

K A N U N 
4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 1073 Kabul tarihi: 2/1/1969 

Madde 1 — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa aşağı-
daki ek madde ilâve edilmiştir : 

Ek Madde — Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 13 üncü madde-
sinin uygulanmasında, 766 sayılı Tapulama Kanununun, mülkiyet hakkı-
nın tesbitindeki esaslara ilişkin 33, 37, 42 ve 43 üncü maddelerinin ka-
yıt malikleri ve zilyedler hakkındaki hükümlerine uyulur. 

Toprak komisyonlarınca devlet arazisi olarak belirtilen ve Hazine 
adına tescil edilmiş bulunan yerler şartları mevcut ise 766 sayılı Kanu-

nun geçici 3 üncü maddesi uyarınca zilyedleri adına tescil edilmek üzere 
dağıtım dışı bırakılır. 

Madde 2 — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 /1 /1969 

" Resmî 
Pustur Cazete 

No. B&glı£ı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İ lgi l i Kanun : 
4753 Çiftçiyi Topraklıiidvrm» Kmunu 15/6/1915 3 26 1169 6032 

• • — 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 6/11105 

25'2/1955 tarih ve 4/4502 sayılı Kararnameye ektir 
İlişik «Hastaneler Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilme-

sine ve adı geçen Yönetmeliğe bazı maddelerle geçici bir madde eklen-
mesine ve 25/9/1967 tarih ve 6/8877 sayılı Kararname ile yürürlüğe ko-
nulmuş bulunan Yönetmeliğin kaldırılmasına dair Yönetmelik» in yürür-
lüğe konulması; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 8/11/1968 tarih ve 
1/0310/19513 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 5/12/1968 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Başbakan 
S- DEMİREL 

D e v l e t B a k a n ı 
s . T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
Î.S-CAĞLAYANGlL 

Devlet Bakamı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H- DİNÇER 

Maliye Bakamı 
C. B1LGEHAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Devlet Bakam 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakara 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakamı 
K- OCAK 

içişleri Bakamı 
F. SÜKAN 

Millî Eğit Bakamı Bayındırlık Bakamı 
/. ERTEM O- ALP 

Ticaret Bakanı 
A• TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGlÇ 

Sağ. ve Sos Y. Bakanı Gürnı. ve Telk Bakanı Taran Bakamı 
V. Â ÖZKAN 1. TEKIN B. DAĞDA$ 

Çalışma Baka™ 
A. N. ERDEM 

Turizm ve Tanrtma Bakanı 
N. KÜRSAT 

Sanayi Bakam 
M. TURGUT 

İmar ve İskân Bakamı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En. ve Ta. Kav- Bakîmi 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Balkanı 
T. TOKER 

Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilme-
sine ve adı geçen Yönetmeliğe bazı maddelerle geçici bir 
madde eklenmesine ve 25/9/1967 tarih ve 6/8877 sayılı 
Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan Yönetmeliğin 

kaldırılmasına dair Yönetmelik 

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

Madde 70 — Hastane hizmetleri sıhhî, idarî, malî ve teknik ol-
mak üzere üç kısımdır. 

Hastanelerde bu hizmetlerin ifası için aşağıda sayılan yeteri ka-
dar aylıklı ve ücretli personel bulunur. 

Sıhhî memurlar ve müstahdamler: 

Baştabip ve muavinleri, mütehassıs tabipler, laboratuvar müte-
hassısları ve asistanlar ile eczacılar, diş tabipleri, hemşire, hemşire 
yardımcıları, ebe, tıbbî teknisyen, hastabakıcı, laborant ve bunların 
yardımcılarından ibarettir. 

İdarî - Malî işlerle uğraşan memur ve müstahdemler: 

Hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, idare memuru, ay-
niyat muhasibi, mutemet, ambar memuru, mübayaa memuru, kâtip. 

Sayı : 13101 
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hastakabul memuru, iaşe memuru, kütüphane memuru, imam, arşiv 
ve istatistik memuru, daktilo, müracaat memuru, gassal ve bunlara 
benzer görevlilerdir. 

Teknik memurlar ve müstahdemler: 

Mühendis,teknisyen, elektrikçi, şoför, kaloriferci, marangoz, bo-
yacı, terzi, berber, bahçıvan, aşçı ve bunlara benzer görevlilerdir. 

Madde 71 — îdarî, malî işlerle uğraşan memurların günlük ça-
lışma saatleri 8 - 1 6 dır. Bu memurlara birbuçuk saat öğle yemeği ta-
tili verilir. Diğerlerinin çalışma saatleri Hastane Baştabibi tarafın-
dan tanzim edilecek programa göre ayarlanır. 

Kadrosu müsait olan hastanelerde ihtiyaca göre sıhhî, (Îdarî, 
malî) ve teknik memurlar nöbete tabi tutulurlar. Nöbet cetvelleri 
her ay başında baştabiplikçe hazırlanarak ilgililere tebliğ edilir. 

Hastane müdürü nöbetle yükümlü değildir. 
Madde 176 — Hastane müdürü veya yardımcısı atanmamış has-

tanelerde hastane idare memuru, hastanenin bütün idarî işlemlerin-
de baştabipliğin yardımcısıdır. İdare memuru, mevcut kanun, tüzük, 
yönetmelik, genelge ve emirler dairesinde hastanenin bütün idarî, 
malî işlerini yapmakla yükümlüdür. 

Madde 229 — Hastane ihtiyaçları için muhtelif suretlerde temin 
ve tedarik edilen maddelerden icabedenlerin muayenelerini yapmak 
üzere baştabip muavini veya mütehassıs tabiplerden birinin başkan-
lığı altında başeczacı veya eczacı ve hastane müdürü, bulunmadığı 
hallerde yardımcısı veya idare memurundan mürekkep üç kişilik bir 
(Muayene heyeti) kurulur. Ancak, tahlil konusu olan işler hakkında 
yetkili mütehassısın vereceği rapor muayene heyetince kabul oluna-
bilir. 

Madde 2 — Hastaneler Yönetmeliğine aşağıdaki ek maddeler ek-
lenmiştir. 

Ek madde 1 — Hastane müdürü baştabipliğe bağlı olup, hasta-
nenin idarî, malî ve teknik işlerinin yürütülmesinde baştabipliğin 
yardımcısı ve bu işlerde ona karşı sorumludur. Ayrıca kanun, tüzük, 
yönetmelik, genelgeler dahilinde baştabiplikçe kendisine verilen gö-
revleri de yapmakla yükümlüdür. 

Bu işlerin usule uygun ve yolunda gitmesini sağlıyacak tedbir-
ler hakkında baştabiplikle daimî istişarede bulunarak direktif alır ve 
baştabipliğin onaması ile uygulanır. 

Ek madde 2 — Hastane müdürü hastanenin her türlü ihtiyaç-
larını zamanında tespit ve bu ihtiyaçların sağlanmasında bütün işlem-
leri yapmakla yükümlüdür. Satın alma, depolama ve depo çıkış hiz-
metlerini, günlük iaşe tabelâlarının kontrolünü, teçhizat ve bina ona-
rım işlerini izlemekle görevlidir. 

Hastane müdürü neticelendirilmeleri zarurî mühim işleri tamam-
lamadan hastaneden ayrılamaz. Lüzum halinde çalışma saatleri dışın-
da baştabiplik veya nöbetçi tabibi tarafından vakî olacak davete her 
zaman icabet eder. 

Ek madde 3 — Hastane müdürü kendi sahasında idarenin mev-
cut çalışma sistemi ve usullerini takip ve değerlendirmek suretiyle bu 
çalışmayı hedefe ulaştırır. Bakanlıktan verilmiş olan bütçe ve bununla 
ilgili uygulamayı baştabipliğin direktifi dahilinde en iyi şekilde de-
ğerlendirmek ve yıllık carî plUnını buna göre hazırlamakla görevlidir. 

Ek madde 4 — Hastane müdürü, idarî ünitelerin ilgilileri ile top-
lantılar yaparak hastane faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak 
için çalışma programı düzenler ve personelin hizmetlerinin tam ran-
dımanla gördürülmesini sağlar. İdarî hizmetlere ilişkin olup, kadro-
su veya memuru bulunmayan hizmetlerin görülmesinde baştabipliğin 
onaması ile iş bölümü yapar. Ayrıca hizmetin icabına göre servisler 
dışı ücretli personelin çalışma yerleri ve şekillerini yönetmeliğe göre 
tanzim ve tatbik eder. Bütün personelin şahsî dosyalarının tutulma-
sını sağlar. Aylık, ücret, terfi, emeklilik işlerini kontrol eder ve gere-
ken işlemleri yapar. 

Ek Madde 5 — Hastane müdür yardımcısı, hastane müdürünün 
görevlerine yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği 
idarî, malî ve teknik işlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
göre hizmet görür. Hastane müdürünün yokluğunda onun görevlerini 
yapar. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici madde — Hastane müdürü atanmış kurumlarda çalışmakta 

olan idare memurları hastane müdür yardımcısı hizmetlerini de ifa 
ederler. 

Madde 4 — Bakanlar Kurulunun 25/9/1967 tarih ve 6/8877 sayılı 
Kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş bulunan (Hastaneler Yönetmeliği-
nin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Yönetmeliğe bazı madde-
lerle geçici bir madde eklenmesine dair Yönetmelik) kaldırılmıştır. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yar-

dım Bakanı yürütür. 

No. Bmhsı 

Kaldırılan Kararname t, 

6/8877 Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilme-
sine ve bu Yönetmeliğe barı maddelerle geçici bir madde 
eklenmesine dair Yönetmeliği yürürlüğe l oyan Kararname 

9/10/1967 

Raimi 
Pustur Gazele 
Tertip Ci l t S a b l f * Sayı 

5 6 2544 12720 

Karar Sayısı : 6/11106 

İsviçre'de Kilchberg Şehrinde bulunan BASF Chemiewerte A. G. 
Firması ile Sümerbank Umum Müdürlüğü (Sümerbank Grubu) nün, 
memleketimizde «formaldehit, üre-formaldehit melamin - formaldehit 
reçineleri, üracoll reçineleri, deri, tekstil, kâğıt ve benzeri sanayiinde kul-
lanılacak yardımcı ham maddeler, plastik dispersiyonlar ve plastik poli-
mer mamuller, diklor fenoksi - asetik - asit (Ziraî mücadele aktif mad-
desi), tam palet helizarin boyaları (Tekstil boyası), Lepton (Deri finisaj 
boyası), ÎZO-octyl - Ester ve benzerleri, Loxantol (Viskon boyalan), pig-
ment boyalan, zırnık (Sodyum sülfür) imal etmek üzere» kuracakları 
«BASF - Sümerbank Türk Kimya Sanayii Anonim Şirketi» ne yabancı 
ortağın ortaklık sermayesinin % 60 ı oranında yatıracağı 11.219.500 (On-
bir milyon ikiyüz ondokuz bin beş yüz), İsviçre frangı karşılığı 23.000.000 
(Yirmi üç milyon) Türk lirası aynî, sabit yatırım toplamının % 10 unu 
geçmemek ve gerçek değeri 6224 sayılı kanunun 2-b maddesine göre ya-
pılacak ekspertiz neticesinde tayin ve tespit edilecek olan, planlama dö-
neminden üretim dönemine kadar projelendirme, denetleme, montaj ve 
deneme işletmesi görevlerini içine alan mühendislik, teknik bilgi (Know-
how) ve başka benzeri hizmetlerin karşılığı en çok 3.170.700 (Üç milyon 
yüz yetmiş bin yedi yüz) İsviçre frangı karşılığı 6.500.000 (Altı milyon 
beş yüz bin) Türk lirası ve BASF Grubunun kullandığı ve kullanacağı 
teknolojik bilgiler, lisans, ihtira beratı ve marka karşılığı 2.414.700 (İki 
milyon dört yüz on dört bin yedi yüz) İsviçre frangı karşılığı 4.950.000 
(Dört milyon dokuz yüz elli bin) Türk lirası olmak üzere ceman 5.585.400 
(Beş milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz) İsviçre frangı karşılığı 
11.450.000 (On bir milyon dört yüz elli bin) Türk lirası gayri maddî 
ve 756.000 (Yedi yüz elli altı bin) İsviçre frangı karşılığı 1.550.000 (Bir 
milyon beş yüz elli bin) Türk lirası nakdî sermayelere ve sağlayacağı 
7.317.000 (Yedi milyon üç yüz on yedi bin) İsviçre frangı karşılığı 
15.000.000 (On beş milyon) Türk lirası tutarındaki dış krediye ilişik-
teki şartlar dahilinde 6224 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması; Dev-
let Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun mütalâasına dayanan Ti-
caret Bakanlığının 21/11/1968 tarih ve 5022/IV-929-21780 sayılı yazısı 
üzerine, sözü geçen kanunun birinci, 28/7/1967 tarih ve 933 sayılı ka-
nunun 6 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/12/1968 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C• SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
s. r . MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı V. 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Devlet Bakam 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
II. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
C. BlLGEHAN 

Devlet Bakam 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakam 
K. OCAK 

îçiîleri Bakam 
F. SÜKAN 

Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/ . ERTEM O. ALP 

Ticare.t Bakam 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakam 
S. BİLGİÇ 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tek. Balkanı Tarrm Bakanı 
V. A . ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ 

Calıgma Balkan j V-
S. ÖZTÜRK 

Sanayi Bakamı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

tmaj ve İskân Bakanı 
H- MENTEŞEOĞLll 

En. ve Ta- Kay. Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy tslfri Bakanı 
T. TOKER 

BASF Chemievverte A. G. Firmasının yerli ortak ile birlikte 
memleketimizde muhtelif kimya sanayii maddeleri imal 
etmek üzere kuracakları teşebbüse 6224 sayıb Kanun 

hükümlerinin uygulanmasında riayet edilecek şartlar 
BASF Chemiewerte A. G. (BASF Grubu) firması, Sümerbank 

Umum Müdürlüğü (Sümerbank Grubu) ile müştereken 6224 sayılı ka-
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nun çerçevesi dahilinde, « B A S F - Sümerbank Türk K i m y a Sanayii Ano-
nim Şirketi» adı altında muhtelif k i m y a sanayii maddeleri imal edecek 
bir teşebbüs kuracaklardır. 

I. Y A T I R I M I N K O N U S U : 

Aşağıda sıra ile zikredilen kimyevî maddelerin, belirtilen kapasite-
lerdeki tesislerini kurmak, gösterilen müddetlerde tamamlayıp imalâta 
geçmek ve satışmı yapmak; 

1) Metanol kullanarak, asgari 6.000 Ton/Yıl üretim kapasiteli 
( % 100 lük) Formaldehit, 

2) A s g a r î 8.000 Ton/Yıl üretim kapasiteli Üre-Formaldehit ve as-
garî 1.500 Ton/Yı l üretim kapasiteli Melamin - Formaldehit reçineleri, 

3) A s g a r î 1.000 Ton/Yıl üretim kapasiteli Ürecoll Reçineleri (öze l 
Üre-Formaldehit reçineleri), 

4) Deri, tekstil, kâğ ı t ve benzeri sanayide kullanılacak yardımcı 
ham maddeler (Hilfsmittel), 

5) Plastik dispersiyonlar ve plastik polimer mamuller, 
6) Sentez" yoluyla asgarî 2.000 Ton/Yı l üretim kapasiteli, 2 - 4 

Diklor - Fenoksi - Asetik - Asit (Ziraî mücadele ilâcı aktif maddesi), 

7) Sentez yoluyla asgarî 1.000 Ton/Yıl üretim kapasiteli İzo -
octyl - ester ve veya benzerleri (Ziraî mücadele ilâcı aktif maddesi), 

8) A s g a r î 200 Ton/Yı l kapasiteli tam palet Helizarin boyaları, 
(Tekstil boyası), 

9) A s g a r î 100 Ton/Yı l üretim kapasiteli lepton (Deri f inisaj bo-
yası) , 

10) A s g a r i 200 Ton/Yı l üretim kapasiteli Luxanthol (Viskon bo-
yaları) , 

11) A s g a r î 50 Ton/Yıl üretim kapasiteli, plastik badana boyaları-
nın kullanıldığı pigment boyalar, 

12) A s g a r î 4.000 Ton/Yı l üretim kapasiteli zırnık (Sodyum sülfür) 
ve/veya Devlet Planlama Merkez Teşkilâtınca kabul edilecek uygun ka-
pasitede başka kimyasal maddeler; 

H. Ş İ R K E T İ N H İ S S E D A R L A R I : 

Anonim ortaklık sermayesinin % 60 ı B A S F grupu ve % 40 ı Sü-
merbank Umum Müdürlüğü (Sümerbank Grupu) tarafından vazedile-
cektir; 

IH. Y A T I R I M I N F İ N A N S M A N I : 

1) Tamamı 100.000.000 TL. öngörülen yatırımın 

72.000.000 TL. kısmını sabit yatırım ve 
28.000.000 T L . kısmını işletme sermayesi teşkü 

edecektir. (Bu değerler -t- % 20 
f a r k l a gerçekleştirilebilecektir.), 

2) Yukar ıda 1 numarada gösterilen yatırım finansmanı % 60 öz 
kaynaklardan (Şirket Sermayesi) ve % 40 ı ise iç veya dış kredilerle 
karşılanacaktır, 

3) Yabancı grup : 

a ) 23.000.000 TL. ayni sermaye, (11.219.500 isviçre Frangı) , 

b) Sabit yatırım toplamının % 10 unu geçmemek ve hakikî de-
ğeri 6224 sayılı Kanunun 2-b maddesine göre yapılacak Ekspertiz neti-
cesiyle tayin v e tespit edilecek olan, plan döneminden istihsal dönemine 
kadar, projelendirme, murakabe, montaj ve tecrübe işletmesi görevlerini 
kapsayan, mühendislik Know-How ve sair benzeri hizmetlerin karşılığı 
olarak, azamî 6.500.000 TL. (3.170.700 isviçre Frangı) gayr i maddî hak 
karşılığı sermaye (her tesisin tecrübe işletmesi bittikten 6 a y sonra bir 
defa da kapitalize edilir.) 

c) Şirketin yabancı ortağı B A S F grupı nun kullandığı ve ileride 
kullanacağı, teknolojik bilgiler, gelişmeler, lisans, patent ve m a r k a kar-
şılığı, hizmetlerin söz konusu Türk Firmasına bilâbedel temini için, 
sabit yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yül ık eşit taksitte kıy-
metlendirilmek şartıyle : 

ca) Madde 1. F ıkra 1-2-3-4 ve 5 de belirtilen tesislerde yapılacak 
imalât için 2.100.000 TL. (1.024.400 isviçre F r a n g ı ) , 

cb) Madde 1. F ı k r a 6-7 de bahsedilen tesislerin mamulleri için 
1.200.000 TL. (585.400 isviçre Frangı) , 

cc) Madde 1. F ı k r a 8-9-10 ve 11 de bahsedilen tesislerde yapüa-
sak imalât için 150.000 TL. (73.200 isviçre Frangı) , 

cd) Madde 12 de bahsedilen tesislerde yapı lacak imalât için 
1.500.000 TL. (731.700 İsviçre Frangı) değerinde ve toplam 4.950.000 
TL. (2.414.700 isviçre Frangı) gayri maddî hak karşılığı sermaye, 

d) 1.550.000 TL. (756.000 isviçre Frangı) nakdî sermaye, yurda 
getirilerek v a z edilecektir, 

e) Vadesi 6 yıl azamî ı% 6 faizli 15.000.000 TL. (7.317.000 İsviçre 
Frangı) dış kredi temin ve yurda getirilecektir. 

f ) Gayrî maddî hak karşılığı sermayeler ve aynî sermayelerin 
ekspertizi neticesinde doğabilecek f a r k nakdî sermaye olarak IV, mad-
dede belirtilen süre içinde getirilecektir. 

4) Yerl i ortak grubu 24.000.000 T L . sermaye ile iştirak edecektir. 
5) Sabit yatırımlar dış krediler ve sarmaye (Yerli + YaJbancı) 

ile finanse edilecek, işletme sermayesi bakiyesi kısa vadeli iç kredilerle 
karşılanabilecektir; 

IV. Y A T I R I M I N G E R Ç E K L E Ş M E S Ü R E S İ : 

Yatırımın tümünün en geç 3 yıl içinde tamamlanarak imalâta ge-
çebilmesini temin maksadıyla, Kararnamenin yayınlanması tarihinden 
itibaren : 

1) E n geç 3 ay içinde söz konusu şirket kurulacaktır, 
2) Madde 1. f ı k r a 1-2-3-4-5 de zikredilen tesislerin fiilen kurul-

masına, en geç 6 ay sonra başlanılacak, 18 a y sonra hitama erdirilecek ve 
24. ayın sonunda planlanan kapasite ile faaliyete geçer hale getirile-
cektir, 

3) Madde 1. F ıkra 6-7-8-9-10 ve 11 de gösterilen tesislere ait mü-
kemmel projeler 6 ay içinde Devlet Planlama Teşkilâtına getirilecek v« 
mezkûr Teşkilât tarafından 3 ay içerisinde kabul edilmesi halinde, 30 
ay sonunda planlanan kapasite ile faaliyete geçer hale gelecektir. Tetkik 
Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından 3 aydan fazla sürerse, aradaki za-
man farkı mezkûr zamana ilâve edilecektir, 

4) Deri, tekstil ve kâğ ı t sanayiinde kullanılacak yardımcı ham-
maddelerin bazı hammaddelerinin Türkiye'de imal edilip edilmeyeceği 
hususunda seneler - kapasitelere bağlı bir etüd, imalâtın 1. yılı sonunda 
Devlet Planlama Teşkilâtma verilecektir; 

V. Ö Z E L Ş A R T L A R : 

Lisans, Know - How, teknik yardım, patent ve m a r k a karşılığı hiz-
metler, mühendislik hizmetleri ve bunların değerlendirilmesi III. mad-
denin 3/b ve 3/c fıkralarında, tespit ve tayin olunduğu cihetle, B A S F 
ile kurulacak Türk Şirketi arasında adı geçen hizmetler için yapılacak 
anlaşmalarda : 

1) ödenecek ücret ve ödeme şekli, III. maddenin 3/b v e 3/c f ık-
ralarında zikredilen şekilde olacaktır, 

2) Yabancı ortağın rızasiyle şirketten ayrılması halinde lisans, 
patent, marka, teknik yardım anlaşması i lk anlaşmadaki şartlar altında 
asgarî 5 yıl daha yürürlükte kalacaktır, 

3) imalât ta kullanılacak hammaddeler, uygun görülecek yerler-
den satın alınabilecektir. B A S F ' m sahip olduğu veya iştiraki bulunduğu 
yerlerden satın alınma mecburiyeti konmayacaktır, 

4) Mamullerin ihracım önleyici veya kısıtlayıcı kayıt lar bulun-
mayacakt ır ; 

VI. U Y G U L A N A C A K T E Ş V İ K T E D B İ R L E R İ : 

1) Madde 1. F ıkra 6 ve 7 de bahsedilen tesislere % 60 yatırım 
indirimi ile yatırım malları için % 70 gümrük muafiyeti tanınacaktır. 

2) Madde 1. F ı k r a 12 de bahsedilen tesise % 60 yatırım indirimi 
uygulanacaktır, 

3) Madde 1. F ıkra 1-5 ile 8-11 de bahsedilen tesisler için % 30 
yatırım indirimi tatbik edilecektir, 

4) T a h a k k u k edecek gümrük vergileri 5 yılda 5 eşit taksitte öde-
necektir; 

şartlarından ibarettir. 

İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 6802 
1 — İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Bucağına bağlı Karaköy Köyü üe, 
Urla İlçesi Barbaros Bucağının Zeytineli Köyü bölgesindeki sınır, 

ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere; 
(Yapıntı duvarından başlayarak Alişar Kayası, Armağan Dağı hattı-

balasından Baykuşcuk Tepesi, buradan Derebaşı mevkiindeki Hasan Kaya 
zeytinliği ile Zeytineli - Uzunyol anayolunun birleşim noktasında son bulan 
hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların kargı taraf sımrı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
28/12/1968 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri B a k a m 
S. DEMİREL F. SÜKAN 
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G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

2 Ağustos 1966 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dışticaret işle-
rine Dair Fuarlar 66/3 sayılı Sirküler gereğince, 1966 yılı İzmir Enter-

nasyonal Fuarına resmen katılan Devletlerden 1962 yılı mahsulü tütün 

mubayaa edenlere tanınan munzam kontenjan karşılığında yapılacak 

ithalâtın, ithal süresi uzamamak kaydıyle, aynı para sahasına dahil 

başka bir memleketten yapılması mümkündür. 

— — • t » 

T E B L I Ğ 
Maliye Bakanlığından: 

Gelir Vergilerine Ait Ük Madde İndirim Tebliği 

Sıra N o : 127 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince Sanayi Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda muhtelif norm-
larda polyester sentetik devamlı ipliklerden : 

70/17 denye bükümsüz I inci kalite polyester sentetik devamlı iplik için % 59 
70/17 » » substandart » » » » » % 68 
70/17/350 » bükümlü I inci kalite » » » » » % 53 
70/17/350 » » substandart » » » » » % 57 
70/17/450 » » I inci kalite » » » » » % 52 
70/17/450 » » substandart » » » » » % 56 
90/34 » bükümsüz I inci kalite » » » » > % 62 
90/34 » bükümsüz substandart » » » » » % 67 
90/34/630 » bükümlü I inci kalite » » » » » % 53 
90/34/630 » » substandart » » » » » % 57 
90/34/450 » » I inci kalite » » » » » % 56 
90/34/450 » » substandart » » » » » % 59 
90/34/350 » » I inci kalite » » » » » % 57 
90/34/350 » » substandart » » » » » % 61 
135/34 » bükümsüz I inci kalite » » » » » % 66 
135/34/350 » bükümlü I inci kalite » » > » s> % 61 
135/34/350 » » substandart » » » » % 65 
135/34/650 » » I inci kalite » » » » % 57 
135/34/650 » » substandart » » » » » % 61 
135/34/630 » » I inci kalite > » » » » % 57 
135/34/630 » » substandart » » » » » % 61 
135/34/800 » » I inci kalite » » » » » % 54 
135/34/800 » » substandart » » » » » % 58 
135/34/250 » » I inci kalite » > » » » % 61 
135/34/250 » » substandart » » » » » % 66 

nispetlerinde ilk madde indirimi hesaplanmıştır. 

Sözü edilen indirim nispetlerinin uygulanmasına işbu Tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın birinci gününden itibaren 
başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur. (28066-6) 

• •• 

I L A N L A R 
Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

968/853 
K A R A R 

Memnu bıçak taşımaktan sanık Mardin'in Kabala Köyünden Şehmus 
oğlu Şerif Kadir hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanığın 2 ay 15 
gün hapis ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve ceza-
nın teciline 8/10/1968 gün ve 968/781 sayılı gıyabî hüküm sanığın arama-
lara rağmen adresi belli olamadığından gıyabî ilâm tebliğ edilemediği cihetle 
7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 - 29 uncu maddeleri gereğince Resmî 
Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayıl-
masına 4/1/1969 tarihinde karar verüdi. 

227 

Kırşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

968/208 
Kırşehir Yenice Mahallesinden Mürşüde Manav vekili Avukat 

Hayri Hangül tarafından Hakkı Oduncu, Memiş Oduncu ve diğerleri 
aleyhine ikame olunan şüyuun giderilmesi davasının yapılan yargı-
lamasında : 

Davalılardan Mehmet Oduncu'ya dava arzuhali tebliğe çıkarılmış 
tebliğ edilememiş ve tebliğe salih adresi de belli olmadığından duruş-
ma günü Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere dava-
lıya ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın yapılacağı 21/1/1969 günü saat 9.00 da Kırşehir Sulh 
Hukuk Mahkemesinde davalı Mehmet Oduncu'nun hazır bulunması 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

147 
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Söke Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

MÜTEFERRİK K A R A R L A R 
E. No : 966/229 
K. No : 968/234 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 11/9/1967 tarih 966/229 esas 967/192 sayılı kararı 

ile gıyaben T. C. K. nunun 572/1 inci maddesi gereğince 2 ay hafif 
hapis cezasına çarptırılmış ve işbu karar Söke İlçesi Çeltikçi Mahal-
lesinden Mustafa ve Zeynep oğlu 1944 doğumlu Hikmet Ürgen'e bun-
ca aramalara rağmen gıyabî ilâm kendisine tebliğ edilememiş oldu 
ğundan 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sa-
nığa hükmün ilânen tebliğine ve ilânın neşir tarihinden itibaren İF gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağının Resmî Gazete'de ilân olun-
masına, ve ilânın gereğinin yapılması için karar suretinin bir nüshası-
nın C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde karar verildi. 

178/1 

E. No : 967/17 
K. No : 968/233 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 21/9/1967 tarih ve 967/17-260 jayılı kararı ile gı-

yaben T. C. K nunun 159/3, 571, 245, 51/1 inci maddeleri gereğince 2 
ay 22 gün hapis 100 lira ağır para cezası, ve 15 gün hafif hapis cezası 
ile cezalandırılmasına karar verilmiş, ve işbu karar sanık Bozhüyük 
İlçesi Cihangazi Köyünden Ali ve Vesile oğlu 1928 doğumlu, Mehmet 
Atak'a bunca aramalara rağmen gıyabî ilâm kendisine tebliğ edile-
memiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, ve ilânın neşir 
tarihinden itibaren 15 gün s o n n muhataba tebliğ edilmiş sayılacağının 
Resmî Gazete'de ilân olunmasına, ve ilânın gereğinin yapılması için 
karar suretinin bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde 
karar verildi. 178/2 

E. No : 967/71 
K. No : 968/232 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 21/9/1967 tarih 967/71-259 sayılı kararı ile gıya-

ben T. C. K. nunun 442 inci maddesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıl-
mış Kuşadası Camiatik Mahallesinden Mehmet ve dahime kızı 1938 do-
ğumlu, Ayşe Dudu Dal'a bunca aramalara rağmen gıyabî ilâm kendi-
sine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine ve 
ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağının Resmî Gazete'de ilân olunmasına, ve ilânın gereğinin 
yapılması için karar suretinin bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine, 
evrak üzerinde karar verildi. 178 / 10 

E. No : 967/211 
K. No : 968/231 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 5/10/1967 tarih 967/211-299 sayılı kararı ile gı-

yaben T. C K. nun 430/2, 433 üncü maddesi uyarınca 3 ay hapis 
cezasına çarptırılan Söke İlçesi Balat Köyünden Hamdi ve Hanife oğlu 
28/4/1939 doğumlu, İdris Mat'a bunca aramalara rağmen gıyabî ilâm 
kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanunu-
nun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen teb-
liğine ve ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağının Resmî Gazete'de ilân olunmasına, ve ilânm gereğinin ya-
pılması için karar suretinden bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine, 
evrak üzerinde karar verildi. 178/3 

E. No : 967/103 
K. No : 968/230 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 4/12/1967 tarih 967/103-480 sayılı kararı ile gı-

yaben 6917 sayılı Kanunun 43/1 inci maddesi delâletiyle T. C. K. nu-
nun 409 ve 5435 sayılı Kanunla 15 gün hapis, 50 lira ağır para ceza-
sına çarptırılmış İzmir Gürçeşme 324 hane nüfusuna kayıtlı, Hasan ve 
Hacer oğlu 1929 doğumlu. Salih Işık'a bunca aramalara rağmen gıyabî 
Uâm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Ka-

Sahife: 5 

nununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen 
tebliğine, ve ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağının Resmî Gazete'd ilân olunmasına, ve ilâ-
nm gereğinin yapılması için karar suretinin bir nüshasının C. Savcı-
lığına tevdiine, evrak üzeninde karar verildi. 178/4 

E. No : 967/73 
K. No : 968/229 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 11/9/1967 tarih 75-117 sayılı kararı ile gıyaben 

6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca 3 ay ha.pis 100 lira ağır 
para cezasına çarptırılmış Kuşadası ilçesi Gökçealan Köyü nüfusuna 
kayıtlı, ismail ismet ve Hasibe oğlu 2/2/1947 doğumlu, Hüseyin Üret-
men'e bunca aramalara rağmen gıyabı ilâm kendisine tebliğ edilememiş 
olduğundan 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
sanığa hükmün ilânen tebliğine, ve ilânın neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağının Resmî Gazete'de ilân 
olunmasına, ilânm gereğinin yapılması için karar suretinden bir nüs-
hasının C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde karar verildi. 

178 / i 

E. No : 967/91 
K. No : 968/228 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 9/11/1967 tarih 967/91 - 427 sayılı kararı ile gıya-

ben T. C. K. nun 456/4, ¿71, 272 nci maddeleri uyarınca 75 lira ağır 
para cezasına çarptırılan Söke İlçesi Dağarası Nah Güzeltepe Köyün-
den Mustafa ve Leylâ oğlu 27/11/1932 doğumlu, Faik Arıcı'ya bunca 
aramalara rağmen gıyabî ilâm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 
7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
sanığa hükmün ilânen tebliğine, ve ilânm neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş ve hükmün kesinleşmiş sayılacağının 
Resmî Gazete'de ilân olunmasına, ve ilânın gereğinin yapılması için ka-
rar suretinin bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde ka-
rar verildi. 178/6 

E. No : 967/13 
K. No : 968/227 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Mahkememizin 21/9/1967 tarih 967/13-266 sayılı kararı ile gıya-

ben T. C. K. nunun 457 nci maddesiyle 10 lira hafif para cezasına çarp-
tırılmış Söke Çeltikçi Mahallesinden Osman oğlu 1339 doğumli', T nan 
uyruklu (Ahmet) soyadı yok, bunca aramalara rağmen gıyabî ilâmın 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen teuliğine. ve bu 
ilânm neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
ve hükmün kesinleşmiş sayılacağının Resmî Gazete'de ilân olunmasına, 
ve ilânm gereğinin yapılması için kararın bir nüshasının C. Savcılığına 
tevdiine, evrak üzerinde karar verildi. 

178/7 

E. No : 968/63 
K. No : 968/224 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 30/9/1968 gün ve 63-322 

sayılı karariyle gıyaben T. C. K. nun 503/1, 522, 5435 savılı Kanun 
uyarınca 1 ay hapis 83,30 lira ağır para cezasına çarptırılmış Söke 
Yenicami Mahallesinden 30/8/1932 doğumlu. Nuri oğlu Ruhi Cura'nm 
bunca aramalara rağmen gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edilemediğin-
den 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı ge-
çen sanığa hükmün ilânen tebliğine, ve bu ilânın neşir tarihinden itiba-
ren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş ve hükmün kesinleşmiş sayı-
lacağının Resmî Gazete'de ilân olunmasına, ilânm gereğinin yapılması 
için kararın bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine, evral üzerinde karar 
verildi. 178/8 

E. No : 963/299 
K. No : 968/223 
Hâkim : Mustafa Benlioğlu 11538 
Kâtip : Erdinç Akyaldız 238 
Hırsızlıktan Mahkememizin 5/10/1967 gün ve 299-311 sayılı ka-

rariyle gıyaben T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 

(Resmî Gazete) 
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2 ay hapis ve bu kadar gözetim cezasına çarptırılmış Dinar Karakuyu 
Köyünden Mehmet oğlu 1933 doğumlu Hasan Gülbay'ın bunca arama-
lara rağmen gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hük-
mün ilânen tebliğine ve bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş ve hükmün kesinleşmiş sayılacağının Resmî 
Gazete'de ilân olunmasına ve ilânın gereğinin yapılması için kararın bir 
nüshasının C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde karar verildi. 

178/9 

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

Müteahhit namı hesabına aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale 
gün ve saatleri yazılı (Bir) kalem bulaşık yıkama makinası açık eksitlme 
suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi İst. Lv. A. liğinde ve 
mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
gelmeleri. 

Cinsi : Bulaşık yıkama makinası (3000 tabaklık), miktarı : 1 adet, 
M. bedeli : 24.500 lira, G. teminatı : 1.840 Ura, ihale günü : 27 Ocak 1969 
pazartesi, s a a t : 11.00 

1 0 1 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış-
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa-
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

İki kalem malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalemi ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. 

C i n s i 
Miktarı M. bedeli G. teminatı I H A L E 

Kg. Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Erat zeytin tanesi 
ö ğ . zeytin tanesi 

56.000 352.800,00 17.870,00 3 Şubat 1969 11.00 
10.000 80.000,00 5.250,00 Pazartesi 

T A M A M I 432.800,00 21.070,00 

205/4-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — 103.772,75 lira keşif bedelli Antalya Şubemizin onarım işi, tek-
lif alma usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Tekliflerin, en geç 25/1/1969 Cumartesi günü mesai saati hita-
mına kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Müdürlüğüne veya iadeli taah-
hütlü olarak postaya verilmesi lâzımdır. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Bu işe ait şartname ve keşif özetleri her gün mesai saatleri 
dahilinde Ankara Mithat Paşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak No. 11 deki 
Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

5 — Söz konusu işin geçici teminatı 6.438,64 TL. olup, buna ait vezne 
makbuzu veya banka muvakkşt teminat mektubunun (Süresiz), keşif 
bedeli kadar bu kabil işleri yaptığını tevsik edecek resmî bir belgenin ve 
1969 yılı kaydı yaptırılmış ticaret belgesinin teklif zarfının içine konul-
ması lâzımdır. 

6 — Kurum ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 
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Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 
Başkanlığından : 

1 — Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi ihtiyacı için 7 kalem spor mal-
zemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 1 Şubat 1969 Perşembe günü saat 16.00 da Beden Ter-
biyesi Ankara Bölge Binasında toplanacak Komisyon tarafından yapıla-
caktır. 

3 — Satın alınacak malzemenin muhammen bedeli 57.950,— TL. sı, 
geçici teminatı 4.500,— TL. sidir. 

4 — Malzemenin nevi Miktarı 

Antrenman eşofmanı 850 Adet 
Lastik ayakkabı 350 » 
Antrenman forması 600 » 
Antrenman şortu 600 » 
Futbol topu 80 » 
Voleybol topu 40 » 
Basketbol topu 15 » 

5 — istekliler yeterlik belgesi almak üzere 29 Ocak 1969 s a a t ' 
17.00 ye kadar bu mevzu ile iştigal ettiklerini gösterir ve ihalenin ilân 
tarihinden sonra alınmış ticaret odası kayıt suretleri ile birlikte, Beden 
Terbiyesi Ankara Bölgesine müracaat edeceklerdir. 

6 — Beden Terbiyesi Teşkilâtı 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
değildir. Bölge ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veyahut 
dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 — Bu işe ait şartnameler mesai gün ve saatlerinde Ankara Be-
den Terbiyesi Bölgesinden temin edilebilir. 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : 

Muhtelif inşaat demiri satm alınacaktır 

Mevcut şartnamesine göre, 35.250,— TL. muhammen bedelli ve 
2.643,75 TL. geçici teminatlı 6 mm 0 (Kangal) demir ile 55.750,— TL. 
muhammen bedelli ve 4.181,25 TL. geçici teminatlı 25 ton 16, 18 ve 20 
mm 0 tor demir kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Yuvarlak ve tor demirler için ayrı ayrı birer teklif mektubu veri-
lecektir. 

Tekliflerde, demirlerin mağaza teslimi f iyatı İle Üniversite saha-
sında gösterilecek yerde boşaltma ve istif dahil fiyatları ayrı ayrı gös-
terilecektir. 

İhale 28/1/1969 Sah günü saat 15.te Üniversite'de Satın Alma Ko-
misyonunda yapılacaktır. Zarfların bu saate kadar Komisyona verilmesi 
şarttır. Postadaki vuku bulacak gecikmeler nazara alınmaz. 

Şartname, mesai saatlerinde Satm Alma Müdürlüğünden bedelsiz 
temin edilebilir. 

Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen yap-
makta serbesttir. 
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Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

968/703 

Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğü tarafından Melek-
san Pekin aleyhine ikame olunan 149 lira 20 kuruş alacak davasının 
yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Meleksan Pekin'in T. K. Iğ. Genel Müdürlüğündeki adresine 
çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve Savcılık marifetiyle yaptı-
rılan aramalara rağmen de yeni adresi tespit edilememiş olduğundan da-
vetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 20/1/1969 Pazar-
tesi saat 9.30 a bırakılmıştır. 

Tayin edilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekü 
göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 
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Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Liman işletmeleri Tekel tarifelerinde 1/1/1969 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere yapılan değişiklik 440 ve 5842 sayılı kanunlar 
uyarınca aşağıdaki şekilde ilân olunur. 

Liman işletmeleri Tekel Tarifeleri Ondördüncü Bölüm 114-1 madde, 
tatlı su verilmesi (Tarife No. 114-1) izmir kolonundaki ton başma ku-
ruş su ücretlerine, 30 kuruş ilâve yapılmıştır. 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksi ltme konusu : Keban ve Van-îran hududu demiryolu in-
şaatları için gereken adı ve miktarı aşağıda bildirilen 3 kalem malzeme-
nin memleket dahilinde imali işi olup bu iş 527 ve 7009 sayılı kanunlara 
istinaden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tmeye girebilmek için aşağıdaki istenene göre Bakanlığı-
mızca verilecek iştirak belgesini ibraz etmek gerekmektedir. Bu konuda 
evvelce yapılan ilânlar dolayısiyle iştirak belgesi alanların yeniden iştirak 
belgesi almalarına lüzum yoktur. 

3 — Alınacak teklifler 7 Şubat 1969 günü saat 15.00 de açılacaktır. 

4 — Üç kalem malzemenin miktar ve cinsi, geçici teminatları ve 
belge için son müracaat tarihleri aşağıdadır. 

Kalem G. teminat 
No. Malzemenin miktar ve cinsi miktarı TL. 

Belge için 
son müracaat 

31 Ocak akşamına 
kadar 

1 798.6 ton krapo 128.594 
2 648 » » bulonu 130.390 
3 5 » makas » 2.250 

Eksiltme Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi Re-
isliğinde kurulacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 — B u işe ait eksiltme evrakı, Mal Sandığına yatırı lacak (10) lira 
için alınacak makbuz mukabilinde Demiryollar ve Limanlar İnşaat Da-
iresi Reisliğinden temin edilecektir. 

6 — İstekliler tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, ö z e l veya tescil 
edilmemiş ortaklıkların kabulü için bu ortakların kendi aralarından birini 
tam selâhiyetle pilot tayin ettiklerini tevsik etmeleri veya teminat mek-
tuplarının ise imalâtçılar tarafından verilmesi gereklidir. 

7 — Eksiltmeye katılabilmek için 1968 yılma ait aşağıdaki belge-
leri 31/1/1968 tarihinde Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bakan-
lığa dilekçeyi ekli olarak verilmesi ve iştirak belgesi istenmesi gereklidir. 

a) Firmanın imalâthanesinin yerini, işçi sayısını, imalât kapasite-
sini, teçhizatını (Bunların bedellerinin halen ne nispette ödenmiş olduğu 
kalem kalem belirtilecektir) gösteren ve ilgili sanayi odasından alınmış 
belge, 

b) Bakanlıktan alınacak forma göre firmanın bugüne kadar yap-
mış ve yapmakta olduğu işlere ait beyanname ve belgeler, 

c) Bakanlıktan alınacak forma göre; hazırlanması gereken teknik 
personel beyannamesi, 

d) Firmanın bu vüsatte bir işi başarabileceğini belirten kanaatbahş 
her türlü vesaik, 

e) Banka referans mektubu, 

8 — Eksi l tmeye katı lacakların iştirak belgesi ve istenilen diğer 
evrakın teklif mektuplarıyla birlikte eksiltme şartnamesinde yazılı ol-
duğu şekilde hazırlayarak eksiltme saatinin bir saat evveline kadar nu-
maralı makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına vermiş 
olmaları lâzımdır. 
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Antalya Karayolları 13 üncü Bölge Satın Alma Komisyonu Başkan-
lığından : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — 18 forma tutacağı tahmin edilen 1969 yılı Döner Sermaye büt-
çeleri açık eksiltme suretiyle kitap halinde bastırılacaktır. 

2 — Eksiltme ihalesi 20/1/1969 Pazartesi günü saat 14.00 de Ye-
nişehir Karanfi l Sokak No. 62 deki Genel Müdürlük binasında yapıla-
caktır. 

3 — Baskı işinin muhammen bedeli 9.900,— liradır. 
4 — Şartname Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Telefon : 12 6 1 1 7 
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlariyle ve diğer 

vesikaları ile birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur. 
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2. A k ş a m E r k e k Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdür-
lüğünden : 

Gazimahallesi - A n k a r a 
Aşağıda mahiyeti belirtilen (9) kalem çeşitli makina kapalı zarf 

usulü ile satm alınacaktır. 
Ticaret odası belgesi ile teklif mektuplarının ihale saatlerinden bir 

saat evveline kadar Okulumuz Satın A l m a Komisyonuna verilmesi şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Matbu kapalı zarf ve teknik şartnameleri, Okulumuzda görülebilir. 
Sıra Tahminî Geçici İhale günü ve 
No. C i n s i Miktarı tutarı teminat saati 

TL. TL. 

1) Tek milli otomat torna 
tezgâhı 

TAŞINMAZ M A L SATİŞ İLÂNI 
Antalya İlinin Manavgat İlçesi Çakış Köyü Türkmenlik Tepesi önün-

deki Taflanlı Ada mevkiinde, tapunun 9/8/1967 tarih, Ci l t : 44, Sahife : 74, 
S ı r a : 1 numaralarında (21.600) M2 olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 
adına müseccel tarlanın kamulaştırma gayesi tahakkuk etmiş ve idareye 
lüzumu kalmamış olduğundan satışı yapılacaktır. 

Arazinin muhammen bedeli: M2 si 5,— TL. üzerinden 21.600 M2 si 
108.000,— ve içindeki bekçi kulübesinin muhammen bedeli: 1.000,— TL. 
olup, taşınmaz malın tamamının muhammen bedeli: 109.000,— Y ü z dokuz 
bin liradır. 

Satılacak taşınmaz malın vaziyet planı Antalya Karayolları 13 üncü 
Bölge Satm Alma Komisyonu Başkanlığından bedelsiz olarak alınabilir. -

Artırma (Kapalı zarf) usuliyle, 17/1/1969 tarihine müsadif Cuma 
günü, saat 14.00 de Antalya Karayolları 13 üncü Bölge Müdürlüğü Bina-
sında, özel odasında toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

Geçici teminatı: 8.175,— TL. dır. 
İsteklilerin geçici teminatı Karayolları 13 üncü Bölge Sorumlu Say-

manlığı veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile teklif mektubunu ihtiva 
eden kapalı zarflarım, ihale günü saat 12.00 ye kadar Komisyon Başkan-
lığına tevdi etmeleri gerektiği ilân olunur. 
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2) Otomat torna tez. 26 mm. 

3) Üniversal torna tezgâhı 
750 mm. boyunda 

4) Üniversal freze tezgâhı 
(Masa ölçüsü 
300X1350 mm.) 

5) Üniversal y a y sarma 
makinası (0.2-1 mm.) 

6) Hidrolik plastik enjeksi 
presi (Yaklaş ık 100 cm3.) 

7) Elektro erozyon maki-
nası (İşleme yüzey ka-
pasitesi 200 mm.2.) 

8) Silindirik taşlama ma-
kinası (200 mm. çap ve 
450 mm. boy) 

9) Radyal matkap tezgâhı 

İller Bankasından : 

100.000 

70.000 

6.250 

4.750 

123.000 7.400 

98.000 

47.000 

125.000 

6.150 

3.525 

7.500 

260.000 14.150 

132.000 

21.000 

7.850 

1.575 

27/1/1969 P. teai 
saat 10,00 
27/1/1969 P. tesi 
saat 11,00 

27/1/1969 P. tesi 
saat 14,00 

27/1/1969 P. tesi 
saat 15,00 

28/1/1969 Sah 
saat 10,00 

28/1/1969 Sah 
saat 11,00 

28/1/1969 Sah 
saat 14,00 

28/1/1969 Salı 
saat 15,00 
28/1/1969 Sah 
saat 16,00 
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Elektrik tesisatı yaptırı lacaktır 
Keşif Geçici Malî 
bedeli teminat yeterlik ihale evrak 

Kasabanın adı İli T. L. T. L. T. L. satış bedeli 

Dirmil (Altm-
yayla) Burdur 275.444,50 15.023,— 28.000,— 40,— 
Doğanyol (Ke-
ferdiz) Malatya 308.357,60 16.668,— 31.000,— 50,— 

1. Yukarıda adları yazıl ı kasabaların elektrik tesislerinin yapımı 
işleri kapalı zarf usulü ve birim f i y a t esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2. Teklif zarf ları 5/2/1969 günü saat 15.00 de Ankara 'da İller 
Bankası Satın A l m a Komisyonunda açılacaktır. 

Teklif mektuplarının 5/2/1969 günü saat 12.00 ye kadar B a n k a y a 
teslimi gerekmektedir. 

3. Teklif vereceklerin, yeterlik belgesi a lmak için 29/1/1969 günü 
saat 17.00 ye kadar B a n k a y a dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici 
karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini, örne-
ğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri altında bu-
lunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda yazılı 
malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 
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Üsküdar Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 964/907 
Karar No : 968/ 45 
Tarihi • 30/1/1968 
Hükümlü : Üsküdar Bağlarbaşı Kürkçü Mümin Sokak Gayret Apt. 

Kat 3 de oturur Mehmet oğlu 1944 doğumlu Savaş Ercan, 
Suç : Hırsızlık, 
Hüküm : T. C. K. nun 491/4, 522, 525 ile dört ay hapis ve o kadar 

emniyet cezası, 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

242 

Esas No : 965/1127 
Karar No : 967 / 397 
Tarihi: 7/6/1967 

Hükümlü : istanbul Sağmalcılar Çukur Çeşme No. 6 da oturur Meh-
met oğlu 1943 doğumlu Kemal Demirtaş, 

Suç : Hırsızlık, 

Hüküm : T. C. K. nun 491/4, 61, 522, 525, ile iki ay on gün hapis 
ve o kadar müddetle emniyeti cezası, 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

243 

Esas No : 963/390 
Karar No : 963/917 
Tarihi: 30/6/1965 
Hükümlü : Kadıköy Elmalıçeşme Sokak No. 39 da Nuri oğlu 1937 

doğumlu Hamdi Arslan, 
Suç : Hırsızlık, 

Hüküm : T. C. K. nun 491/4, 62, 522, 525 üe iki ay yirmi gün hapis 
ve o kadar emniyet cezası, 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği ciheüe 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

244 

Esas No : 962/518 
Karar No : 965/203 
tarihi: 30/3/1965 

Hükümlü: Kadıköy Yasa Caddesi No. 28 de Servet oğlu 1938 do-
ğumlu Nihat Sümer, 

S u ç : Orman Kanununa muhalefet, 
Hüküm: 6831 sayıh Kanunun 91/4 üncü maddesi üe on lira hafif 

para cezası, 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün soma muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
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Esas No : 964/858 
Karar No : 967/57 
Tarihi : 14/2/1967 

Hükümlü : Üsküdar Çengelköy Taş Ocakları No. 180 de oturur Sü-
leyman oğlu 1939 doğumlu Yılmaz Çiftçi, 

Suç : Hırsızlık, 

Hüküm : T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 ile üç ay hapis ve o kadar 
emniyet cezası, 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği ciheti? 7201 sayılı Kanunun 29 

uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

246 

Esas No: 967/135 
Karar No : 967/850 
Tarihi. 17/10/1967 
Hükümlü : Üsküdar Selâmsız Caddesi Küfeci Sokak No. 5 de Kâzım 

oğlu 1954 doğumlu Hayri Sorgun, 
Suç : Hırsızlık, 
Hüküm : T. C. K. nun 491/4, 54/3 üe iki ay hapis ve 647/6 ile teciline 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

247 

Esas No : 967/1166 
Karar No : 968/ 297 
Tarihi- 5/4/1968 
Hükümlü : Bakırköy Bahçelievler Haznedar Yusuf Beyin Ekmek 

Fırınında oturur, Haydar oğlu 1950 doğumlu Muzaffer Balcı, 
Suç : Yaralamak, 
Hüküm: T. C. K. nun 456/4, 457 nci maddeleri üe iki yüz altmış 

altı lira altmış kuruş ağır para cezası, 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 248 

Esas No : 967/ 69 
Karar No : 967/570 
Tarihi: 14/7/1967 
Hükümlü: Üsküdar Selâmsız Caddesi No. 78 de Mehmet oğlu 1937 

doğumlu Sevim Aydemir, 
S u ç : Hırsızlık, 
Hüküm : T. C. K. nun 491/3, 522, 525 inci ile dört ay hapis ve o kadar 

emniyet cezası. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 249 

Esas No: 964/933 
Karar No : 968/807 
Tarihi- 20/8/1968 
Hükümlü : Düzce Cedidiye Mahallesi Kavaklı Sokak No. 16 da A b -

düssettar oğlu 1926 doğumlu Mehmet Zeki Doğan, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet etmek, 
Hüküm: 6831 sayılı Kanunun 91/1, üe yedi gün hapis ve yüz iki 

lira ağır para cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün soma muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

250 

Esas No : 965/161 
Karar No : 968/183 
Tarihi: 5/3/1968 
Hükümlü : istanbul Harbiye Meyva Sokak Elvan Apt. Daire 6. da 

Mehmet oğlu 1941 doğumlu Süleyman Sırrı Ozince, 
Suç : Hırsızlık, 
Hüküm : T. C. K. nun 491/ilk, 525 inci üe bir sene müddetle hapsine. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edüemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı üân olunur. 251 

Esas N o : 966/138 
Karar No : 967/759 
Tarihi: 27/9/1967 
Hükümlü: Rize Balsu Mahallesinden İlyas oğlu 1943 doğumlu Mak-

sut Yıldız, 
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Suç : Hırsızlık, 
Hüküm : T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 ile iki ay hapis ve o kadar 

emniyet cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

252 

Esas No : 964/1096 
Karar No : 967/ 787 
Tarihi: 5/10/1967 

Hükümlü : 1 — Üsküdar Çekme Köyünden Salih oğlu 1945 doğumlu 
Fehmi Babacan, 

2 — Üsküdar Çekme Köyünden Salih oğlu 1947 doğumlu Faik Baba-
can, 

Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Hüküm: 6831 sayılı Kanunun 91/3 ile Fehmi Babacan'm yedi gün 

hapis, yirmi beş lira ağır para cezası, 
Faik Babacan'm 6831 sayılı Kanunun 91/3, T. C. K. nun 55/3 ile üç 

gün hapis, 16 lira 60 kuruş ağır para cezası. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

253 

Esas No : 967/432 
Karar No : 967/496 
Tarihi: 28/6/1967 
Hükümlü : Kadıköy Bahariye Sefa Sokak No. 11 de Şükrü oğlu 1934 

doğumlu Nurhayat Ölçer, 

Suç : Mektupla tehdit, 

Hüküm : T. C. K. nun 191/1. ile yedi gün hapis ve 647/6. ile teciline. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

254 

Esas N o : 966/1138 
Karar No : 967/425 
Tarihi: 13/6/1967 
Hükümlü : istanbul Karaköy Necatibey Caddesi Gülpalas Ote-

linde Hamit oğlu 1936 doğumlu Turan Karayağız. 

Suç : Hırsızlık 
Hüküm : T. C. K. nun 491/îlk, 522, 525 inci maddeleri ile iki 

ay hapis ve o kadar emniyet cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranması-

na rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Ka-
nunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

255 

Esas N o : 965/576 
Karar No : 967/463 
Tarihi: 21/6/1967 
Hükümlü: 
1 — Gazi Osman Paşa Sarıgöl Şen Mah. No. 29 da Mehmet oğlu 

1938 doğumlu Şaban Atakan. 
2 — Gümiişsu Çifte Havuzlar No. 25 de Adem oğlu 1929 doğumlı 

Abdullah Demirpolat. 
3 — Kasımpaşa Kulaksız Kotralar No. 41 de Adem oğlu 1931 do-

ğumlu Cabbar Demirpolat. 

Suç : Hırsızlık 
Hüküm : T. C. K. nun 91/2 nci maddesi dalâletiyle 491/ Son, 

62, 522, 525 inci maddeleri ile beşer ay onar gün hapis ve o kadar em-
niyet cezası. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranması-
na rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanu-
nun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 

muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
256 

Esas No : 964/200 
Karar N o : 967/37 
Tarihi: 7/2/1967 
Hükümlü: 
1 — Üsküdar Ümraniye Son Durak No. 15 de oturur Hamdi oğlu 

1933 doğumlu Rifat Büyükkaya. 
2 — Üsküdar Dudullu Çakmaktepe No. 14 de İbrahim oğlu 1931 

doğumlu Mehmet Demiryaran. 
Suç : Hırsızlık 
Hüküm : T. C. K. nun 491/ ilk, 522, 525 inci maddeleri ile ikişer 

ay hapis ve o kadar emniyet cezası, yine T. C. K. nun 491/ İlk, 522, 
525 inci maddeleri ile ikişer ay hapis ve o kadar emniyet cezası ile tec-
ziyelerine. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 
rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu-
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

257 

Esas No : 968/250 
Karar No : 968/810 
Tarihi: 20/8/1968 
Hükümlü : Üsküdar Alemdağ Köyünde oturur İsmail oğlu 1948 

doğumlu Burhan Baltacı. 
Suç : Orman Kanununa muhalefet etmek. 
Hüküm : 6831 sayılı Kanunun 91/1 inci maddesi ile yedi gün ha-

pis ve on lira ağır para cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranması-

na rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Ka-
nunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

258 

Esas N o : 965/414 
Karar N o : 967/185 
Tarihi: 5/4/1967 
Hükümlü : Safranbolu Eflani Kazası Ova Hacı Cami Köyünden 

Emin oğlu 1331 doğumlu Lütfi Yiğit. 
Suç : Hırsızlığa teşebbüs. 
Hüküm : T. C. K.nun 491/ 4, 61, 81/2, 525 inci maddeleri ile dört 

ay yirmi gün hapis ve o kadar emniyet cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu-
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

259 

Esas N o : 963/882 
Karar No : 965/73 
Tarihi: 23/2/1965 
Hükümlü : Sapanca Kurt Köyünden Akif oğlu 1938 doğumlu İs-

mail Çapoğlu. 
Suç : Orman Kanununa muhalefet 
Hüküm : 6831 sayılı Kanunun 108/1 inci maddesi ile yedi gün ha-

pis ve elli lira ağır para cezası ve T. C. K. nun 89 uncu maddesi 
ile teciline. 

Yukarıda mahiyeti yazılı, gıyabî hüküm, hükümlünün aranması-
na rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanu-
nun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

241 

Esas N o : 966/870 
Karar No : 967/131 
Tarihi: 10/3/1967 
Hükümlü : Zeytinburnu Nuri Paşa Caddesi No. 2 de Abdullah oğlu 

1942 doumlu Mehmet Uysal. 
Suç : İzrar 
Hüküm : T. C. K. nun 516/İlk, 51, 81 inci maddesi ile bir gün 

hapis ve otuzbir lira on kuruş ağır para cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı, gıyabî hüküm, hükümlünün aranmasına 

rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 
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uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muha-
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

224 
Esas N o : 966/391 
Karar N o : 966/1607 
Tarihi: 14/12/1966 
Davacı: Üsküdar Şeyh Cami Bostan Sokak No. 5 de oturur Meh-

met oğlu 1930 doğumlu Süleyman Yurdakul. 
Maznun: Üsküdar Sultan Çiftlik Köyünde oturur Enver Paksoy 
Suç : Müessir fiil 
Hüküm: C. M. U. K. nunun 41, 42 nci maddeleri hükmü mahfuz 

kalmak kaydiyle 361 inci maddesi ile davanın düşmesine dair. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün şahsî davacının buluna-

maması sebebiyle tebliğ edilmiş olmakla 7201 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

260 
Esas N o : 965/39 
Karar N o : 967/405 
Tarihi: 7/6/1967 
Hükümlü: Üsküdar Ümraniye Köyü No. 7 de oturur Hüseyin 

oğlu 1340 doğumlu Dursun Taşkıran. 
Suç : Hırsızlık 
Hüküm: T. C. K. nunun 491/İlk, 522, 525 inci maddeleri ile iki 

ay müddetle hapsine ve o kadar emniyet cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hüküm, hükümlünün aranması-

na rağmen bulunamadığı, tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanu-
nun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün son-
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

261 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden 

968/1084 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Sebahattin Akm 

hakkında Mahkememizden verilen 6/9/1968 tarihli hüküm sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade 
edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayı-
lacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

264 

968/1076 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mukadder Bayer 

hakkında Mahkememizden verilen 10/10/1968 tarihli hüküm sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade 
edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilâm tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

265 

968/1068 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Miktat Bektaş hak-

kında Mahkememizden verilen 30/9/1968 tarihli hüküm sanığın bun-
ca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edil-
miştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu 
nur. 

266 

968/1306 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ferhan Polat hakkın-

da Mahkememizden verilen 11/11/1968 tarihli hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
-kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-

cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

267 

968/984 
Müessir fiil suçundan sanık Hasan Karakoç hakkında Mahke-

memizden verilen 18/9/1968 tarihli hüküm sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

268 

968/1072 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık A. Müceyyet Çekmez 

hakkında Mahkememizden verilen 15/9/1968 tarihli hüküm sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade 
edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

269 

968/1226 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ertuğrul Ünal hak-

kında Mahkememizden verilen 25/9/1968 tarihli hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

270 

968/1142 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Metin Yiğitalp hak-

kında Mahkememizden verilen 3/10/1968 tarihli hüküm, sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade 
edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 271 

968/1136 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Güngör Dörtay hak-

kında Mahkememizden verilen 3/10/1968 tarihli hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiş-
tir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayıla-
cağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

272 

968/1106 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Haydar özdemir hak-

kında Mahkememizden verilen 9/10/1968 tarihli hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

273 

968/962 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ömer Sert hakkında 

Mahkememizden verilen 9/10/1968 tarihli hüküm sanığın bunca arama-
lara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde ka-
nun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hu-
susu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

274 
968/948 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Zabit Temel hakkında 

Mahkememizden verilen 12/7/1968 tarihli hüküm sanığın bunca arama-
lara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 
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Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

275 

968/986 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçunman sanık Veli Yıldız hakkında 

Mahkememizden verilen 18/9/1968 tarihli hüküm sanığın bunca arama-
lara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

276 

968/928 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ahmet Şen hakkında 

Mahkememizden verilen 9/10/1968. tarihli hüküm sanığın bunca arama-
lara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

277 

968/1368 
İzaç suçundan sanık Musa Eryiğit ve Erman Şahin hakkında Mah-

ekmemizden verilen 22/10/1968 tarihli hüküm sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

278 

968/500 
Hakaret suçundan sanık Bayram Taştan hakkında Mahkememizden 

verilen 30/9/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması sebe-
biyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hüküm kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

279 

968/494 
Müessir fiil suçundan sanık Af i fe Menteş hakkında Mahkememizden 

verilen 17/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması se-
bebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden İtibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde hüküm kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

280 

968/920 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ünal Tekelioğlu ve Mus-

tafa Can hakkında Mahkememizden verilen 11/11/1968 tarih ve aynı 
sayılı hüküm sanığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

281 

968/482 
Emirlere riayetsizlik suçundan sanık H. Hüseyin Akgül hakkmda 

Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın 
bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

282 

968/894 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Aziz Aksungur hakkmda 

Mahkememizden verilen 24/10/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın 
bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olûnur. 

283 

968/280 
ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Hüseyin Balkasım 

hakkmda Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

284 

968/544 
ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Abdurrahman Bakan-

oğlu hakkmda Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı 
hüküm sanığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

285 

968/540 

ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Ahmet özer hakkmda 
Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın 
bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı ıgeçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

286 

968/538 

ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Süleyman Aydm hak-
kmda Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sa-
nığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yallarına baş vurmadığı takdirde hüküm kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

287 

967/1394 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mustafa Akkurt hak-
kında Mahkememizden verilen 25/7/1968 tarîîı ve aynı sayılı hüküm sa-
nığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

288 

967/1618 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Hüseyin Çil hakkında 

Mahkememizden verilen 6/2/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bu-
lunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği y e r i n e k a i m olmak üzere ilânen teb-
liğ olunur. ^ ^ 

289 
968/192 

Biletsiz seyahat suçundan sanık Altan Alev hakkmda Mahkememiz-
den verilen 11/9/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması 
sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
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mış sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen teb-
liğ olunur. 

290 

968/927 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Kâzım özal hakkında 

Mahkememizden verilen 12/8/1968 tarihli hüküm sanığın bunca arama-
lara rağmen bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

293 

967/671 
Hırsızlık suçundan sanık Mustafa Özkan hakkında Mahkememiz-

den verilen 23/10/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması 
sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 294 

968/539 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan Sabri Taşdemir hakkında 

Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın 
bulunamaması besebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edil-
miş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 295 

967/1409 
Hırsızlık suçundan sanık Abni Çatık hakkında Mahkememizden 

verilen 16/10/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması se-
bebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

296 

966/1355 
Hırsızlık suçundan sanık Halim Civelek hakkında Mahkememizden 

verilen 29/5/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması se-
bebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

297 

968/53 
Hırsızlık suçundan sanık Kemal Ünal hakkında Mahkememizden 

verilen 13/5/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığm bulunamaması se-
bebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

298 

968/69 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Mehmet Özer hakkında 

Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın 
bulunamaması sebebiyle bilâ .tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geç l^^^îân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

299 

968/35 
Kumar oynamak suçundan sanık Kasım Odacı ve Fahrettin Şahin 

hakkında Mahkememizden verilen 13/9/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığm bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir, 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

300 

968/125 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mahmut Gençtürk hak-

kında Mahkememizden verilen 24/10/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarma baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

301 
968/483 
ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Halis Albayrak hak-

kında Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

302 

968/1319 
Hakaret suçundan sanık Bekir Abdurraiımanoğlu hakkında Mah-

kememizden verilen 11/11/1968 tarihli hüküm sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunmaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu Uâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

303 

968/553 
Kaçak seyahat suçundan sanık Muhittin Aydoğan hakkında Mahke-

memizden verilen 11/9/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın buluna-
maması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 304 

968/503 
Sarhoşluk suçundan sanık Orhan Dereköy hakkında Mahkememiz-

den verilen 21/10/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığın bulunamaması 
sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 305 

968/535 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık Biyazi Ceyhan hak-

kında Mahkememizden verilen 27/6/1968 tarih ve aynı sayılı hüküm sa-
nığın bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

306 

968/1215 
Hakaret suçundan sanık Şerife Gürkan hakkında Mahkememizden 

verilen 14/10/1968 tarihli hüküm sanığın bunca aramalara rağmen bu-
lunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiştir. 

Bu itibarla adı geçenin ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

307 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Aşağıda gösterilen arama ruhsatnamelerine müstenid işletme hakkı taleplerinin red muameleleri tekemmül ettirilmiştir. 
îşbu işletme hakkı talepli sahaların, aşağıda kayıtlı hususlar nazaraalmmak ve mahfuz kalmak kaydı ile, Maden Kanunun 61 inci maddesi 

gereğince 22 Mayıs 1969 tarihinden itibaren aramalara serbest hale getirilmeleri Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 
Yapılacak yeni müracaatlarda, aynı cins maden bakımından MadenKanununun 12,14, 153 ve 156 ncı maddelerinde tadat edilen sahalarla 271 

sayılı Kanunun ek 1. ve 2 nci maddeleri ve 7426 sayılı Kanun hükümlerine göre mahfuz tutulmuş veya iktisap edilmiş hak sahalarına tedahül edil-
memesi şarttır. 

Ayrıca yapılacak yeni müracaatlarda saha genişliğinin 2000 hektarıaşmaması ve sınır noktalarının Maden Kanunu ve Arama Hakkı Talebi 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak seçilmesi de zaruridir. 

Vilâyeti Kazası Nahiyesi Köyü Madenin cinsi R. No. su Sahibi 

tuğla Fethiye Merkez Yanıklar Krom 46/1 Fethiye Maden T. A. Ş. 
> Merkez Yerkesik Gerit Manganez 46/6 Hamza Sadi Özbek 
» Kövceğiz Merkez Elcikca Krom 46/38 Fethiye Maden T. A. Ş. 
» Milâs Ören Karacaağaç Grafit 46/48 Mehmet Tellioglu 
» Fethiye Merkez Çenger Krom 46/52 Orhan Brand ve Şürekası Çenger 

Krom Komandit Şirketi 
» Milâs Selimiye Köşk Kurşun 46/58 Refrefe Şemsi özgen Mehmet Selimiye Köşk 

Tellioğlu Madencilik Kol. Şti. 
» Köyceğiz Merkez Otmanlar Krom 46/59 Oral Madencilik A. Ş. 
» Fethiye Merkez Kargı » 46/65 Celâl Metahan 

» Merkez Yakacık » 46/72 Oğuz Akal ve Şeriki Kol. Şti. 
» Marmaris Merkez Gelibolu Manganez 46/88 Nevzat Selçuk 
» Merkez Merkez Yürükoğlu Krom 46/78 Bekir Yığınak 
» Köyceğiz Merkez Erikli » 46/96 Oral Madencilik A. Ş. 
» Yatağan Merkez Kapıbağı Manganez 46/100 Hüseyin Demirağ 
» Milâs Ören Yoğunoluk Grafit 46/511 Nazım Olcay 
» Fethiye Merkez Ovacık Manganez 46/513 Ahmet Ercan Kökten 
» Merkez Göktepe Dokuzçam * 46/524 Cafer Çiftçi 
» Fethiye Üzümlü Arpaçık » 46/525 Ali Maden 
» Milâs ören Yoğunoluk Grafit 46/532 Alaattin Okka 
» » ören Gürceğiz Bakır 46/538 Osman Aydın 
» » Ören Karaağaç > 46/540 Osman Aydın 
» Ören Yoğunoluk Amyant 46/541 Osman Aydın 
» > Merkez Alaçam Bakır 46/543 Osman Aydın 
» Bodrum Karatoprak Peksimet Kurşun 46/544 İsmail Minareci 
» Köyceğiz Merkez Tepearası Krom AR/358 M. Kemal Çevrimli 

Yatağan Merkez Bencik Manganez 46/144 Hamza Sadi Özbek 
» Fethiye Merkez Göcek Krom 46/152 Selâhattin Göktuğ 

Köyceğiz Ortaca Kızılkaya Manganez 46/175 Şevki Özalp 
Fethiye Üzümlü Nif Krom 46/183 Bayram Keçebaş 
Köyceğiz Merkez Yangı » 46/230 Gençok Madencilik ve Ticaret Yangı 

Kol. Şti. 
» Fethiye Kemer Derekaya Manganez 46/251 Arif Yekabaş 
» » Kemer Derekaya 46/252 Arif Yekabaş 

Köyceğiz Merkez Gürleyik » 46/280 Suat Tok 
» » Merkez Karacaören Krom 46/308 Nihat Algan 
» Yatağan Merkez Madenler Zımpara 46/330 Ali Murtaza Sönmez 
» Köyceğiz Merkez Beyobası Krom 46/391 Sezer Arı 
» » Merkez Beyobası » 46/412 Nuri Kaplan 
» Milâs Merkez Kayadere Manganez 46/416 Süleyman ArSlandağ 

Marmaris Merkez Gelibolu Krom 46/425 Mehmet Ali Yanmaz 
» » Merkez Adaköy » 46/426 Mehmet Ali Yanmaz 
» » Merkez Hisarönü » 46/457 Fethiye Maden T. A. Şti. 
» Köyceğiz Merkez Otmanlar » 46/464 Oral Madencilik A. Şti. 
» Yatağan Kavaklıdere Salkım Zımpara 46/473 Lütfullah E. Kitapçı 

Marmaris Merkez Armutalanı Manganez 
» 

46/477 Hamza Sadi Özbek 
» Merkez Armutalanı 

Manganez 
» 46/478 Hamza Sadi Özbek 

» Köyceğiz Merkez Elcik » 46/494 Ali Maden 
» » Merkez Ekincik Krom 145/5 Adnan Berkay 
* 

Fethiye Göcek Boş, Milli » 145/10 Cemal Hünal, Neyyire Bilgi-
ner ve Muharrem Köstepen 

» » Merkez Karaçulha » 145/33 Oğuz Akal ve Şeriki Kol. Şti. 
» Bodrum Müskebi Peksimet Kurşun 145/43 Evdokimos Pervanoğlu 
» Köyceğiz Merkez Çöğmen Krom 145/140 Menura Komandit Şti. 
> » Merkez Zeytinalan » 145/161 Arama Limited Şti. 
» Merkez Merkez Yörükoğlu 145/218 Nazım Adasal 
» » Merkez Yörükoğlu » 145/220 Nazım Adasal 
» Köyceğiz Merkez Otmanlar » 145/226 Türk Maadin Şti. 
» » Merkez Karıcıkhanı » 145/228 Oral Madencilik A. Şti. 
» Merkez Karıcıkhanı » 145/231 Oral Madencilik A. Şti. 
» » Merkez Döğüşbelen » 145/233 Menura Komandit Şti. 
» 
» (x) 

» 
Fethiye 

Merkez Döğüşbelen 145/274 Menura Komandit Şti. » 
» (x) 

» 
Fethiye Merkez Karacaören Manganez 46/35 Ege Petrol Türk A. O. 

(x) : D.281 mekşuf dosya sahasını tedahül edilen kısımlar hariç kalmak üzere. 
222 / 1 - 1 

Aşağıda gösterilen ve hükümleri sakıt olan arama ruhsatnamelerinin taallûk ettiği sahaların yeniden yapılacak müracaatlar için aşağıda 
kayıtlı hususlar nazara alınmak ve mahfuz kalmak kaydı ile, Maden Kanununun 42 nci maddesi gereğince 22 Mayıs 1969 tarihinden itibaren 
aramalara serbest hale getirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

Yapılacak yeni müracaatlarda, aynı cins maden bakımından MadenKanunun 12, 14, 153 ve 156 ncı maddelerinde tadat edilen sahalarla 271 
sayılı Kanunun ek 1. ve 2 nci maddeleri ve 7426 sayılı Kanunun hükümlerine göre mahfuz tutulmuş veya iktisap edilmiş hak sahalarına tedahül 
edilmemesi şarttır. 

Ayrıca yapılacak yeni müracaatlarda saha genişliğinin 2000 hektarıaşmaması ve sınır noktalarının Maden Kanunu ve Arama Hakkı Talebi 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak seçilmesi de zaruridir. 

İlân olunur. 
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Vilâyeti Kazas ı Nahiyesi K ö y ü Madenin cinsi K. No. su Sahibi 

H u ğ l a Fethiye ÜzümlU Paşal ı Manganez 46/128 Güzüde Üçgüder 
» Milâa Selimiye Bucak Uranyum 46/189 M. T . A . Enstitüsü 
» » » Şenköy » 46/190 » > 
» » » B a f a 46/191 » » 
» » » K a p ı k ı n » 46/192 » » 
» » » Kapıkırı » 46/193 » » 
» » » B a f a » 46/194 » » 
» » » Kapıkırı » 46/195 » » 
» » » K a p ı k ı n »I 46/196 » » 
» » Merkez Akkovanl ık » 46/197 » 3> 
» » Selimiye B u c a k » 46/198 » » 
» » » K a p ı k ı n » 46/199 » » 
» » » Kapıkırı » 46/200 » » 
> > Merkez Akkovanl ık » 46/201 » » 
» » » Akkovanl ık » 46/202 » » 
» 2> » Akkovanl ık » 46/206 » » 
» Fethiye Üzümlü Cenger Manganez 46/219 Yusuf Celâlettin Metehan 
» » Nif Manganez 46/226 H. İbrahim Ünal 
» Köyceğiz Merkez Çayhisar Krom 46/235 Köyceğiz Kromları İşletmesi Çayhisar 

Ltd. Şti. 
» Merkez Göktepe Z a ğ ra A m y a n t 46/243 C a f e r Harman 
» Fethiye Merkez Göcek Krom 46/244 Metin ö z c e 
» Köyceğiz » Çayhisar K r o m 46/250 Bedriye A y b a r s 
» Ula » Oyru Fosfortuz lan 46/254 M u z a f f e r Koçman 

Merkez » Cedit Manganez 46/255 Emin Ulusoy 
» » » Yeniköy Manganez 46/256 Emin Ulusoy 
» Köyceğiz Ortaca Mergenli Manganez 46/257 Saadettin P a k 
» Fethiye Üzümlü Atl ıdere Krom 46/259 İsmet Küpelioğlu 
» Merkez Göktepe Genzile A m y a n t 46/262 Hamza Şadi Özbek 
» Marmaris Merkez Hisarönü K r o m 46/265 Süleyman Karacasulu 
» Y a t a ğ a n Kavaklıdere Nebiler Graf i t 46/267 İsmail Biçici 
» Köyceğiz Merkez Çayhisar K r o m 46/270 M. Cemil A y b a r s 
» Y a t a ğ a n Kavaklıdere K a v a k Titanyum 46/271 A . Murtaza Sönmez 
» Köyceğiz Merkez Otmanlar Krom 46/272 M. Cemil A y b a r s 
» Bodrum » Dereköy Kurşun 46/274 Osman Alâaddin Dündar 
» Fethiye K e m e r Çökek Manganez 46/276 N. Nadi Tarhan 

Merkez Merkez Yemişendere Manganez 46/277 Muzaf fer Koçman 

» Milas Yeniköy Molipten 46/278 Mehmet Tellioğlu 
» D a t ç a » Mesudiye K r o m 46/286 O. A l i A k t a ş 
» Milas » Katrancı Uranyum 

» 
46/287 M. T. A . Enstitüsü 

» » A k k o v a l ı k 
Uranyum 

» 46/288 » » 
» » Merkez » 46/289 » » 
» > Selimiye Narhisar » 46/290 » » 
» » Narhisar » 46/291 » » 
» > Derince » 46/292 » » 
» » » Çukur » 46/293 » » 
» » Merkez K a f a c a » 46/294 » » 
» » » K a f a c a » 46/295 » » 
» » Selimiye Köşk » 46/296 » » 
» » » Kızı lağaç » 46/297 » » 
» » Merkez S a r ı k a y a > 46/298 » » 
» » » S a n k a y a » 46/299 » » 
» » » Katrancı » 46/300 » » 
» » Selimiye B a f a Titanyum 46/313 » » 
» Köyceğiz Merkez Otmanlar K r o m 46/301 M. Al i Y a n m a z 
» Milâs » Korucuk Zımpara 46/306 A. Ziya Ercan 
» Ula » Kız ı lkaya K r o m 46/314 Güven Et iman 
» Köyceğiz » Y a n g ı Manganez 46/317 M. Al i Y a n m a z 
» Milâs > Kayabaş ı Uranyum 46/309 M. T. A . Enstitüsü 

» » » Sar ıkaya Uranyum 46/310 » » 
- » » Sarıkaya Uranyum 46/311 » » 

> » Selimiye B a f a Zirkonyum 46/312 » » 
» Merkez Kalmağı l Zımpara 46/323 A . Ziya E r c a n 
» Y a t a ğ a n » Şeref Zımpara 46/324 A . Murtaza Sönmez 
» » Kavaklıdere Nebiler Uranyum 46/326 M. T. A . Enstitüsü 
» Merkez Nebiköy Uranyum 46/327 » » 
» » Kavaklıdere Genek Uranyum 46/328 » » 
» Köyceğiz Ortaca Kız ı lkaya Manganez 46/305 Al i Erdoğan 
» Y a t a ğ a n Kavaklıdere Genek Uranyum 46/329 M. T. A . Enstitüsü 
» Köyceğiz Merkez Çayhisar Manganez 46/331 Nuri Kaplan 
» » » Otmanlar Manganez 46/332 Nuri Kaplan 
» Y a t a ğ a n Kavaklıdere Genek Uranyum 46/334 M. T. A . Enstitüsü 
» Köyceğiz Merkez Y a n g ı Manganez 46/335 M. Al i Y a n m a z 
» Merkez Göktepe Kesire Uranyum 46/336 M. T. A . Enstitüsü 
» Milâs Selimiye Derince » 46/337 » » 
» » » Çukur » 46/338 » » 
» » » B u c a k » 46/339 » » 
» » » B u c a k Zirkonyum 46/340 » » 
» » » B a f a Uranyum 46/341 » » 
» » » B a f a Zirkonyum 46/342 » » 
» » » Şenköy Zirkonyum 46/343 » » 
» Y a t a ğ a n Merkez Hisarardı Uranyum 46/344 » » 

Milâs » Kızı lcayıkık Uranyum 46/345 » » 
» Merkez Göktepe Kesire » 46/346 » » 
» Milâs Selimiye B a f a Titanyum 46/347 » » 
» Merkez Göktepe Belenye Uranyum 46/348 » » Sait Bllginer » Fethiye Merkez Göcek K r o m 46/352 

» » Sait Bllginer 

» Merkez » Taşlı Uranyum 46/354 M. T. A . Enstitüsü 
» Göktepe Kesire > 46/355 » » 
» Merkez Z a ğ r a » 46/356 » » 
» > Göktepe Belanya » 46/357 > » 
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Vilayeti Kazası Nahiyesi Köyü Madenin cinsi R. No. su Sahibi 

Merkez 
» 

Milâs 
Merkez 

» 
Yatağan 

» 
» » 

Milâs 
Fethiye 
Ula 
Merkez 
Yatağan 
Merkez 
Milâs 
Yatağan » 

» 
Merkez 
Yatağan » 

Köyceğiz 
Yatağan » 

Merkez 
Yatağan 

» » 
Merkez 
Milâs 

Köyceğiz 
Fethiye 
Köyceğiz 

» 
Yatağan 
Merkez 
Yatağan » 

Milâs 
Yatağan 

» 
» 

Merkez 
Milâs 

» 
Yatağan » 

Milâs 
» 
» 

Merkez 
Milâs 
Yatağan » 

» 
Merkez 

» 
Yatağan 
Merkez » 

> 
Y a t a ğ a n 
Merkez 
Yatağan 

» 

» 
Ula 
Yatağan 

» 
» 

Fethiye 
Yatağan 

» 

Milâs 
Yatağan » 

» 
Köyceğiz 
Yatağan » 

Gökdepe » 

Merkez 
Göktepe » 
Kavaklıdere 
Turgut 
Merkez 
Turgut 
Merkez 
Merkez 
Kestep 
Merkez 
Göktepe 
Merkez » 
ören 
Turgut 

» 
Kavaklıdere 
Göktepe 
Kavaklıdere 

» 
Merkez 
Kavaklıdere 
Merkez 

» 
Göktepe 
Selimiye 

» 
» » 

Selimiye 
Merkez 

Kavaklıdere 
Merkez 
ören 
Merkez 
Kavaklıdere 

Merkez 
Selimiye 
Merkez 
Kavaklıdere 
Merkez 
Selimiye 

Merkez 
Selimiye 
Yatağan 
Merkez 

» 
Gök tene 

> 
Merkez 

Turgut 
Merkez 

Turgut 

Merkez 
Turgut 
Merkez 
Turgut 
Üzümlü 
Merkez 

Selimiye 
Merkez 

Turgut 
Merkez 

Genzile 
Kesireç 
Sarıkaya 
Belanya 
Çavdır 
Mesevle 
Gibye 
Katrancı 
Katrancı 
Katrancı 
Sarıkaya 
Kabaağaç 
Kızılkaya 
Genzile 
Nebi 
Yörükoğlu 
Yoğunoluk 
H. Veliler 
Nebi 
Mesevle 
Genzile 
Kurucaova 
Mesevle 
Beyobası 
Mesevle 
Kurucaova 
Zağra 
Kurucaova 
Kurucaova 
Kurucaova 
Kurucaova 
Kurucaova 
Genzile 
Şenköy 
Bucak 
Bucak 
Bucak 
Bucak 
Karaçam 
Kargı 
Yangı 
Karaçam 
Katrancı 
Yaraş 
Kavaklıdere 
Kadıköy 
Gürceğiz 
Nebiköyü 
Kavaklıdere 
Nebiler 
Fadıl 
Sakarya 
Çukurköy 
Mesevle 
Çakırlar 
Derince 
Sakarya 
Sakarya 
Yaraş 
Bucak 
Turgut 
Çakırlar 
Nebi 
Belanya 
Kesire 
Hisarardı 
Taşlı 
Taşlı 
Taşlı 
Hacıvelller 
Taşlr 
Kadıköy 
Hisarardı 
Hisarardı 
Hacıveliler 
Kızılyaka 
Hacıveliler 
Nebiköyü 
Hisarardı 
Nifköyü 
Mesken 
Hacıveliler 
Hacıveliler 
Bucakköyü 
Köklük 
Hisarardı 
Nebiköyü 
Çayhisar 
Turgut 
Bencik 

Uranyum 
» 

Manganez 
Krom 
Uranyum 

» 
Krom 
Grafit 
Uranyum 

» 
» 
» 
» 
» 

Krom 
Uranyum 

Titan yum 
Titanyum 
Zirkonyum 
Amyant 
Krom 
Krom 
Manganez 
Uranyum 
Krom 
Uranyum 
Uranyum 
Çinko 
Uranyum 

Titanyum 
Uranyum 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

f> » 
Krom 
Uranyum 

» 
•p 

Krom 
Uranyum 

» 
» » 

Manganez 
Uranyum 
Uranyum 
Krom 
Uranyum 
Molipten 

46 /358 
46 /359 
46 /360 
46 /361 
46 /362 
46 /363 
46 /364 
46 /365 
46/366 
46 /367 
46 /368 
46 /369 
46 /370 
46 /371 
46 /372 
46 /373 
46 /374 
46 /375 
46 /376 
46 /377 
46 /378 
46 /379 
46 /380 
46 /381 
46 /382 
46/388 
46 /384 
46 /385 
46 /386 
46 /387 
46 /389 
46 /390 
46 /394 
46 /395 
46 /396 
46 /397 
46/398 
46 /399 
46 /400 
46 /401 
46 /402 
46 /403 
46 /404 
46 /405 
46 /406 
46 /407 
46/408 
46 /410 
46/413 
46 /414 
46 /415 
46 /417 
46 /119 
46 /418 
46 /420 
46 /421 
46 /422 
46/423 
46 /428 
46 /429 
46 /430 
46 /431 
46 /432 
46 /433 
46 /434 
46/436 
46 /437 
46/438 
46 /439 
46 /440 
46 /441 
46 /442 
46 /443 
46 /444 
46 /445 
46 /446 
46 /447 
46 /448 
46 /451 
46 /453 
46 /454 
46 /455 
46 /456 
46 /458 
46 /460 
46 /461 
46 /462 
46 /463 
46 /467 
46/468 

M. T. A. Enstitüsü 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sıdıka Erol 
Güven Etiman 
M. T. A . Enstitüsü 

» » 
Sabahattin özgören 
E. Bülent Zorba 
M. T. A . Enstitüsü 

» » 
» » 

M. Cemil Aybara 
M. T. A. Enstitüsü 

» » 
Nuri Kaplan 
F. Maden T. A. g. 
M. Ali Yanmaz 
Nuri Kaplan 
M. T. A. Enstitüsü 
Emin Ulusoy 
M. T. A. Enstitüsü 

» » 
Kemal Şaşal 
M. T. A. Enstitüsü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Neyyire Bilglner 
M. T. A . Enstitüsü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Güven Etiman 
M. T. A . Enstitüsü 

» » 
» » 

Fethiye Maden Türk A. Ş. 
M. T. A. Enstitüsü » f> 

> » 
» » 

Lütfullah E. Kitapçı 
M. T. A. Enstitüsü » » 

A . Rıza Aybars 
M. T. A . Enstitüsü 
Hamza Sadi Özbek 
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Vilâyeti Kazası Nahiyesi Köyü Madenin cinsi R. No. su Sabim 

Muğla Milâs Selimiye Senköy Zirkonyum 46/470 M. T. A. Enstitüsü 
» » » Viranköy Titanyum 46/471 » » 
» Fethiye Merkez Göcek Krom 46/472 Fethiye Maden Türk A. Ş. 
» Yatağan » Hisarardı Bortuzu 46/474 İbrahim Çaydamar 
» •» > Hisarardı Bortuzu 46/476 ibrahim Çaydamar 
» Merkez > Mündüme Manganez 46/479 Mehmet Demircan 
» Milâs Selimiye Şenköy Uranvum 46/480 M. T. A. Estitüsü 
» Yatağan Turgut Turgut Bortuzu 46/482 İbrahim Çaydamar 
» » Merkez Kafaca » 46/483 İbrahim Çaydamar 
» > » Hisarardı 46/484 İbrahim Çaydamar 
» » > Kafaca » 46/486 ibrahim Çaydamar 
» » » Elmacık » 46/487 ibrahim Çaydamar 
» » » Kafaca » 46/488 ibrahim Çaydamar 
» Köyceğiz » Otmanlar Krom 46/489 M. Ali Yanmaz 
» Yatağan » Kafaca Bortuzu 46/490 ibrahim Çaydamar 
» Milâs » Çukurköy Uranyum 46/492 M. T. A. Enstitüsü 
» » Selimiye Çukurköy » 46/493 » » 

Köyceğiz Merkez Elcik Kurşun 46/495 Etibank Umum Müd. 
» » » Gürlek » 46/496 Etibank Umum Müd. 
» Fethiye » Nif, Elcik » 46/497 Etibank Umum Müd. 
» Milâs Selimive Viranköy Titanyum 46/499 M. T. A. Enstitüsü 
» Kövceğiz Ortaca Kızılkaya Krom 46/500 Oral Madencilik A. Ş. 
» Miİâs Selimiye Asımyeniköy Amyant 46/501 Hüsamettin Sarılar 
» » Merkez Akkovanlık Uranyum 46/504 M. T. A. Enstitüsü 
» » » Akkovanlık » 46/505 » » 
» Merkez Gök tepe Genzile Demir 46/506 Neyyire Bilginer 
» Fethiye Üzümlü Nif Kurşun 46/507 Etibank Umum Müd. 
» » Merkez Yanıklar Krom 46/509 Fethiye Maden Türk A. Ş. 
» Milâs » Karaağaç Manganez 46/512 Hasan Hüseyin Savcı 
» Merkez » Ö'lüce Manganez 46/514 Neyyire Bilginer 
» Fethiye » Karagözler Krom 46/515 Rukiye Küpelioğlu 
» Marmaris » Beldibi Manganez 46/516 H. Sadi Özbek 
» Köyceğiz » Toparlar Krom 46/519 Fethiye Maden Türk A. Ş. 
» Merkez Göktepe Göktepe Amyant 46/520 Ayşe Ayyıldız 
» » » Genzile Demir 46/522 Neyyire Bilginer 
» Kövceğiz Merkez Sultaniye Krom 46/526 Nuri Kaplan 
» Merkez Göktepe Göktepe Amyant 46/527 Mehmet Demirbaş 
» Milâs Merkez Bucak Amyant 46/529 Nazım Olcay 
» Köyceğiz » Yangıköyü Pirit 46/530 A. Rıza Aybars 
» Yatağan » Kozağaç Demir 46/531 Osman Uslu 
» Bodrum Karatoprak Dereköy Çinko 46/533 Müzeyyen Genç 
» Yatağan Merkez Şeref Manganez 46/534 Neyyire Bilginer 
» Kövceğiz Ortaca Çaylı Krom 46/536 Orko Krom Lmt. Şti. 
» Milâs Selimiye Bafe Manganez 46/537 Şahinur Özdedeoğlu 
» Yatağan Merkez Şeref Manganez 46/539 Neyyire Bilginer 
» Köyceğiz » Hamit Manyezit 46/545 Nuri Kaplan 
» Yatağan Turgut Zeytinköy Bakır 46/249 Aysel Kertmen 
» Milâs Selimiye Mersinet * 46/264 Yusuf Bora 
» » ören Kalem » 46/318 Talât Biringen 
» » Merkez Yeniköy » 46/392 Talât Biringen 
» » Selimiye Kapıkın » 46/542 Semiha Yağan 

223 / 1 - 1 
• •• 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : Malzemenin cinsi Miktarı Şartname No. 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler ilk ellerden satın alına-
caktır. 

1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle sözleşme 
tasarısını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret 
Şubesinden veya istanbul Şube Müdürlüğü ile izmir Bölge Satış Müdür-
lüğünden temin edebilirler. 

2 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı çini mürekkebi teklifi 10/2/1969 
günü saat 17,00 ye kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür-
lüğü 2 No. lu Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurula-
caktır. 

Malzemenin cinsi Miktarı 

Çini mürekkebi siyah Sınıf : 
galibarda » 
al » 
turuncu » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

sarı 
açık yeşil 
koyu yeşil 
kobalt mav. 
çivit mavisi 
prusya ma. 
koyu çivit 
mavisi » 
mor » 
koyu kahve » 

1 30 cc. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

50.000 cam şişe 
2.500 » » 
5.000 
1.500 
1.500 
2.500 
1.000 
1500 
2.000 
2.000 

1.000 
1.000 
1.000 

Şartname No. 

L-M-815.a 
L-M-815 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı aydınger kâğıdı teklifi 12/2/1969 
günü saat 17,00 ye kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür-
lüğü 1 No. lu Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurula-
caktır. 

Aydınger kâğıdı Tip : a Mat (Renk beyaz, 
ebat 1x20, Gramaj 80-85 Gr.) 20.000 Rulo l-A-910.a 

4 — Yukarıda yazılı tarihlerden sonra gönderilecek teklifler ve pos-
tada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 

5 — Satın alma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etme-
mekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte Ofis 
serbesttir. 
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Radyofizyoloji Kürsüsü binası ikmal inşaatı 2490 sayılı 
Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işe ait keşif bedeli (700.000,—) olup geçici teminatı 
(33.750,—) TL. dır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi du-
rağındaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 4/2/1969 Salı günü saat 15.00 de Fakülte binasın-
daki Komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin engeç 31/1/1969 Cuma günü 
saat 17.00 ye kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir dilekçe 
ile Rektörlük İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

5 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemi-
yerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

6 — Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra veri-
len zarflar ve postada gecikmeler kabul edilmez. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İfletmesl 
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    İÇİNDEKİLER 

 

 

Kanun                         Sayfa 

 

 
1073 4753 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun     1 

 

Kararnameler 

 
6/11105 Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Adı Geçen 

              Yönetmeliğe Bazı Maddelerle Geçici Bir Madde Eklenmesine ve 25/9/1967  

              Tarih ve 6/8877 Sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulmuş Bulunan Yönetmeliğin 

              Kaldırılmasına Dair Yönetmelik        1 

 

6/11106 İsviçre'de Kilchberg Şehrinde Bulunan BASF Chemiewerte A. G. Firması ile  

              Sümerbank Umum Müdürlüğüne Ait Kararname      2 

 

Sınır Tespit Kararı           3 

 

Genelge 

 
Ticaret Bakanlığına Ait Genelge         4 

 

Tebliğ 
 

Gelir Vergilerine Ait İlk Madde İndirim Tebliği       4 

 

İlanlar             4

             

             

                    

 
 

 

             

   

             
     

 

 

 

 

 

 

                        

  
 

 

 

 
 

 

 




