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K A N U N 
Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları 
hakkında Kanun 

Kanun No : 1418 Kabul tarihi: 23/6/1971 

Yetkiler 
Madde 1 — Her çeşit mühendis ve mimarları yetiştirmek amaciyle, 

10 adet Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini, bu kanundaki esas
lara uyarak kurmaya Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanunla kurulmaları öngörülen Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş yerleri ile açılış tarihleri 1184 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerarası Kurulunun görüşleri ile Devlet Planlama Teşkilâtının 
mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Madde 3 — Makina, İnşaat, Mimarlık, Kimya ve Elektrik-Elektro-
nik bölümlerini ihtiva eden Akademilerin fizikî tesislerinin inşaatı ve 
teçhizatı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde ta
mamlanır. 

n 
öğretim üye ve yardımcıları ile bunların yetiştirilmeleri 

Madde 4 — Bu kanunla kurulmaları öngörülen 10' akademinin öğ
retim üye ve yardımcıları ihtiyacı karşılanıneaya kadar, bu amaçla her 
yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına yüksek öğrenim görmüş olan
lardan master ve doktora yapmak üzere yeteri kadar öğrenci gönderilir. 

Ayrıca yurt içinde meslek ve temel bilim derslerini okutacak öğre
tim üyelerini yetiştirmek üzere Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri ve fakülteler emrine yeteri kadar asistan kadrosu verilir. 

Temel bilimlerle sosyal bilimlere ait dersleri okutacak öğretim üye
leri adaylarım yetiştirmek üzere yüksek öğrenim kurumlarında her yıl 
yeteri kadar öğrenci okutulur. 

Madde 5 — Bu akademilerde öğretim üyeliği ve yardımcılığı yapa-, 
cak kimselerde aranacak şartlar ve üst kademeye geçiş hususunda 1184 
sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanununun ilgili mad
delerindeki esaslar uygulanır. 

Madde 6 — Bu kanunla kurulması öngörülmüş olan Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerinin istifadelerine tahsisi Millî Eğitim Ba
kanlığınca uygun bulunacak taşınmaz mallar, bu Bakanlıkça usulüne 

uygun olarak kamulaştırılır. Hazineye ait olan taşınmaz mallardan bu 
maksada elverişli olanlar Bakanlar Kurulu kararı ile; tahsisi vilâyetlerin 
ve belediyelerin yetkisinde olan taşınmaz mallar ise il genel meclisleri 
ve belediye meclislerinin karariyle bedelsiz olarak Millî Eğitim Bakanlı
ğına tahsis edilir. 

Madde 7 — 2 nci maddede yazılı esaslara göre tespit edilen yerlerde 
kurulmaları öngörülmüş olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerinin arsaları mahallerince temin edilip bedelsiz olarak Millî Eğitim Ba
kanlığına devredilen yerlerde yönetim, öğretim, kütüphane, atelye ve 
laboratuvar gibi esas binaların inşaatına öncelik tanınır. 

Madde S — Bu kanun gereğince yapılacak bilûmum inşaat ve tesisat 
hakkında 4304 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4470 sayılı Kanunun 
hükümleri uygulanır. 

Madde 9 — Halen eğitim ve öğretime devam etmekte olan Mühen
dislik ve Mimarlık Yüksek Okulları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu kanun hükümlerine tabi olurlar. 

Geçici madde 1 — Kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmiyen aka
demilerde lisans üstü öğretim yapılamaz. Lisans üstü öğretim yapabil
mek için bu sürenin hitamında asgarî 2 bölümün teşekkül etmesi, 5 öğ
retim üyesinin yetişmiş olması ve lisans üstü öğretim yapılacak dersin 
öğretim üyesinin bulunması şarttır. 

Bünyesinde 5 profesör ve doçent lolmıyan akademilerde akademi baş
kanı ve diğer organların seçimi yapılamaz. Bu şart yerine gelinceye ka
dar akademi başkanı ile bölüm başkanları ve öğretim üyeleri doğrudan 
doğruya; öğretim görevlileri lakademi balkanının teklifi üzerine Millî 
Eğitim Bakanı tarafından tayin edilir. Bunların diğer özlük işleri aynı 
esas dahilinde yürütülür. Akademi ve bölüm başkanlarının tayininde öğ
retim görevlilerinden de yararlanılabilir. Ve Akademilerarası Kurula sa
dece 1 temsilci ile katılırlar. 1184 sayılı Kanuna göre seçimle teşkil edi
len kurulların görevleri akademi başkanı ve bölüm başkanları ile mevcut 
öğretim üye ve öğretim görevlilerinin aralarından seçecekleri 2 kişiden 
kurulan Akademi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

Akademilerin özel kadro kanunları çıkıncaya kadar Millî Eğitim 
Bakanlığının talebi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile torba kadrolardan 
ihtiyaç nispetinde kadro tahsis edilir. 

Madde 10 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 11 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

30/6/1971 
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İlgili Kanun i 
1184 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu 
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Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Millî Eğitim. Bakanlığından : 

Sekreterlik Okulları Yönetmeliği'nin 54 üncü maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 13583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sekreterlik 
Okulları Yönetmeliği'nin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Madde 51 — 
İki yıl üst üste sınıfta kalan öğrencilere belge verilerek okulla iliş

kileri kesilir. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Atatürk Üniversitesi Basımevi Döner Sermayesinin 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Atatürk Üniversitesi Basımevi Döner Sermayesinin 6 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1 — Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Yayın Komisyonu 
Başkanı ve Basımevi Müüründen teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyele
rine bu hizmetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

İ L Â N L A R 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1965/182 
K. No : 1966/191 
Başkan : Hayri Tekin 12323 
Yt. Üye : Necip Yumlu 15257 
Üye : Ünal Benli 15823 
Kâtip : Muhsin Ak taş 
Davacı : K. H . 
Mağdur : Salim Temiz, Sami oğlu 11 yaşında Erbaa'nm Gümüşalan 

Köyünden 
Müşteki: Sami Temiz, Bekir oğlu 1935 doğumlu aynı köyden 
Sanık : İbil Yığman, Şükrü oğlu Hatice'den olma 10/9/1952 do

ğumlu okur-yazar, bekâr, sabıkasız Erbaa'nm Gümüşalan Köyünden 
Suç : Irza geçmek 
Suç tarihi : 24/5/1965 
Irza geçmek suçundan sanık yukarda açık hüviyeti yazılı İbil Yığ-

man'm Mahkememizde gıyabında verilen 17/10/1966 gün ve 1966/191 sa
yılı ve T.C.K, nun 414/2, 61, 54/3 maddeleri gereğince 1 sene sekiz ay 
hapis ve mezkûr cezasının 780 sayılı Af Kanununun 2 ve l / B bendi ge
reğince cezasının infazına mahal olmadığına dair hüküm bütün aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, hüküm özetinin Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı kanunun 31 inci 
maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliga
tın yapılmış sayılmasına, 22/6/1971 tarihinde karar verildi. 6647-1 

Tokat Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1956/14 
K. No: 1957/36 
Başkan : Hayri Tekin 12323 
Yt. Üye : Necip Yumlu 15257 
Üye: Ünal Benli 15823 
Kâtip: Muhsin Aktaş 
Davacı: K. H. 
Müşteki: Şemsi Keskintaş, Ali kızı Tokat'ın Ohtap Köyünden, 
Sanıklar 1 — Hayriye Namlı, Kırkağaç İlçesi Bakırköyü Cedit 

Mahallesinden Ömer kızı 1330 doğumlu, Rukiye'den olma, evli, bir ço
cuklu, cahil, evkadını, sabıkasız, 

2 — Rukiye Uçakdağ, Ahmet kızı, 21/1/1937 doğumlu, evli, bir ço
cuklu, cahil, evkadını sabıkasız, Afyon Karaman Mahallesinden, 

3 — Meryem Uçakdağ, Ahmet kızı, 1942 doğumlu evli, çocuksuz, 
cahil, evkadını, sabıkasız, aynı yerden, 

Suç: Hırsızlık 
Suç tarihi: 13/10/1955 
Yukarıda açık hüviyetleri yazılı sanıklar, Hayriye Namlı, Rukiye 

Uçakdağ ve Meryem Uçakdağ haklarında Mahkememizden verilen 
3/4/1957 gün ve 1957/36 sayılı gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen 
her üç sanığa tebliğ edilememiştir. 

1 — Her üç sanık Hayriye Namlı, Rukiye Uçakdağ ve Meryem 
Uçakdağ'm T. C. K. nun 493/2, 522, 525, 31 ve 33 üncü maddelerine 
tevfikan sekizer sene müddetle ağır hapislerine ve Hayriye Namlının 
o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve her 
üçünün müebbeten amme hizmetlerinde memnuiyetlerine, 

2 — Sanık Rukiye Uçakdağ'ın T. C. K. nun 491/4, 56, 525, 81/2 aynı 
kanunun 3 üncü fıkrası gereğince sekiz sene 10 ay müddetle ağır hap
sine, 525 inci maddesi gereğince o kadar müddetle emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına, 

3 — Sanık Meryem Uçakdağ'ın yaşı sebebiyle T. C. K. nun 54/3 
üncü maddesinin tatbiki ile hükmedilen sekiz sene ağır hapis cezası
nın yarısı indirilerek sonuç olarak dört sene müddetle ağır hapis ce
zası ile tecziyesine ve 525 ve 31 inci maddelerinin tatbikine mahal ol
madığına dair hüküm özeti bütün aramalara rağmen her üç sanığa 
tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar veril
miştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ge
reğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliga
tın yapılmış sayılmasına 22/6/1971 tarihinde karar verildi. 

6647/2 

Trafik Davalarına Yetkili Ankara Sekizinci Sulh Ceza Hâkimli
ğinden : 

2/5/1970 tarihinde Ankara'da Ulus civarında idaresindeki 06 AC 930 
pilakalı otomobili ehliyetnamesiz ve alkollü kullanmak suçundan sa
nık ve Mahkememizin 8/9/1970 gün ve 1018-2258 sayılı kararı ile 6085 
sayılı Kanunun 24, 58/B, 31, 58/C, T. C. K. nun 71, 72 ve 40 mcı mad
deleri gereğince neticelen 27 gün müddetle hafif hapis ve 800 lira hafif 
para cezasına hükümlü Düzce'nin Sıgırlık Köyü nüfusunda kayıtlı, 
suç tarihinde Ankara'da Dikmen Cevizlidere'de bilâ numarada iken 
halen adresi meçhul, Süleyman oğlu Ayşe'den doğma 1940 doğumlu 
Müslüm Aykılıç hakkındaki gıyabî- ilâm, aramalara rağmen bulunup 
tebliğ edilemediği ve adresi de tespit edilemediğinden; 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine 
ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 6649 

Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/229 
Davacı: Sandıklı'nın Alamescit Köyünden Halil Kıhnç tarafın

dan davalı Alamescit Köyünden Mustafa Kaplan aleyhine ikame olunan 
zilyetliğin tespiti hakkındaki davanın muhakemesi sırasında: 

Davalı Mustafa Kaplan adına ilânen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş ve yerine getirilmediğinden keemlem yekiin addiyle yeriden 
ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 
8/9/1971 Çarşamba günü saat 9.00 da hazır bulunması davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6363 
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Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Karayazı Develi Köyünde kayıtlı Vani Efendi Mahallesi Cami So
kak 14 de mukim Abdulcebbar kızı 25 yaşında Gülbahar Talay'ın, Dur-
sun'u darptan feragate binaen T, C. K. nun 460 nci maddesi ile davanın 
düşürülmesine, Naime'nin mesken masuniyetini ihlalden beraatına 
11/3/1971 gün 1970/442 esas 1971/108 numara ile karar verilmiştir. 

• Müdahil sanığın adresi meçhul kaldığından Tebligat Kanunu gere
ğince ilânın tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebliğin yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 6739 

Erzurum Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Zile Orta Mahallesinden Hüseyin kızı 7/3/1939 doğumlu Sündüz 
Badil'in T. C. K. nun 572/1. maddesi gereğince iki ay hafif hapsine 647 
sayılı Kanunun 4/1 maddesi Ue günü 5 liradan 300 lira hafif para ceza
sına tahviline 11/8/1970 tevkif 18/8/1970 tahliye tarihleri arasındaki 
günlerin cezasından günü 5 lira hesabı ile mahsubuna, 103 lira 65 kuruş 
masrafın mütesaviyen tahsiline dair 7/4/1971 gün 1970/606 esas 
1971/241 sayı ile karar verilmiştir. 

Adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine, neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 6740 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/273 
Maliye Hazinesine izafeten vekili Avukat Attila Özen tarafından 

Büyükkışla Köyünden Hacı oğlu Enver Baydar aleyhine açılan alacak 
davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Enver Baydar'a Uânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 
Duruşmanın atılı olduğu 20/8/1971 tarihli celsede hazır bulunması 

veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı veri
leceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2861 

Ankara Onbirinci AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1271 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Hali l Şafak aleyhine açı

lan alacak davasının yapılan duruşması sırasında davalıya ilânen tebli
gat yapıldığı halde duruşmaya gelmemiş olduğundan aynı şekilde gı
yap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçenin duruşma günü olan 23/9/1971 Perşembe günü saat 
10.25 de duruşmada hazır bulunmadığı kendisini bir vekille temsil ettir
mediği takdirde hakkında gıyap hükümlerinin tatbik edileceği lüzumu 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6709 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/579 
Hazine tarafından Büyükkışla Köyünden Üçler Akın aleyhine açı

lan alacak davasında, 20/8/1971 tarihli celsede hazır, bulunmadığı tak
dirde gıyap kararı verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 6 7 3 3 

1970/596 
Hazine tarafından Büyükkışla Köyünden Selahattin Baydar aley

hine açılan alacak davasının 20/8/1971 tarihli celsede hazır, bulunmadığı 
takdirde gıyap kararı verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere 
Uân olunur. 6 7 3 4 

1970/63 
Cahit önder vekili Avukat Mehmet A l i Kutlu tarafından Karandere 

Köyünden Behçet Bayazıt ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu 
davasının yapılan duruşmasında, davalılardan Sıddıka Polat ve Hasan 
Basri Bayazıt, 16/7/1971 tarihli celsede hazır bulunmaları aksi takdir
de gıyap kararı verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere Uânen 
tebliğ olunur. 6735 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1971/426 
Izrar, tecavüzkâr sarhoşluk suçundan sanık Hasan Hüseyin Kara-

bakan hakkında mahkememizce verilen 17/5/1971 tarih ve aynı sayılı 
gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edi
lememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme 
karşı kanun yollarına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine 
tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 6744 

1968/511 
Hırsızlık suçundan sanık Elvan Kızıldemir hakkında mahkeme

mizce verilen 10/5/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin 
adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân 
tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına baş 
vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleş
miş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6746 

1971/109 
Hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Hakkı Özpenbe hakkında mah

kememizce verilen 13/4/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı ge
çenin adresinin bulanumaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın 
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yolla
rına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek 
kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 6747 • 

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1966/664 
K. No : 1970/1404 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 31/12/1970 tarihli ilâmı ile CK. 

491/Ilk, 491, Son, 522/1, 525 inci maddeleri gereğince 8 ay hapis, 8 ay 
emniyet gözetim cezası ile hükümlü Suat oğlu 1946 doğumlu Çetin Te
tik hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebüğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 6741 

E . No : 1970/1070 
K . No : 1971/152 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 1/3/1971 ta

rihli ilâmı ile C. K. nun 565/1, 2, 59 uncu maddeleri gereğince 250 ku
ruş hafif para cezası 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü Beşir oğlu 
1938 doğumlu Cemalettin Yürekli hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemed'iiğnden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hüküm
lüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

6742 

E. No : 1968/908 
K . No : 1970/1360 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 30/12/1971 tarihli üâmı ile C. 

K. nun 491/Ilk, 522/1, 55/3, 59 uncu maddeleri gereğince bir ay üç gün 
hapis cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1951 doğumlu Avni Tanrıverdi 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararm ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edü-
miş sayılacağı ilân olunur. 6743 

E. No : 1970/995 
K. No : 1971/33 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/1/1971 tarihli ilâmı ile C. K . 

nun 491/3, 65-3, 522/1, 525 inci maddeleri gereğince iki ay hapis, ik i ay 
emniyet gözetim cezaisi ile hükümlü Satılmış oğlu 1944 doğumlu Meh
met Bozan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen-bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 6745 
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Ordu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/252 
Alibey Köyünden Ahmet oğlu Hüseyin Türkmen, Altun Türkmen 

ile davalı Bulancak Maden Köyünden Kemal eşi Fatma Aksoy ve arka
daşları arasındaki taksim davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Bulancak Maden Köyünden Kemal eşi Fatma Ak-
soy'un yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 
Resmî Gazete üe davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçen davalı Fatma Aksoy duruşmanın atılı 
olduğu 10/9/1971 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 6736 

Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1280 
Davacı S- Nadl Salihoğlu vekili Avukat Nuri Aydoğan tarafından 

Demirlibahçe Düğün Sokak 13/8 de ikamet eden İbrahim Işık Konğur 
aleyhine ikame olunan 875 liralık vasıta hasarından mütevellit alacak 
davasının yapılan duruşması sonunda : 

875 lira hasar bedeli ile 90 Ura avukatlık ücretinin davalıdan tâh-
aüiyle davacıya verilmesine 7/6/1971 gününde 1970/1280-665 sayı ile 
karar verilmiş olduğundan gıyapta verilen işbu hüküm tebliğ yerine kaim 
olmak üzere üânen tebliğ olunur. 6705 

Ankara iflâs Memurluğundan: 

1970/24 
Ankara 2 nci Ticaret Mahkemesinin 23/11/1970 tarih ve 1970/376 

esas sayılı kararı ile Karataş Bolu Maden Kömürü işletmesi Ticaret L i 
mitet Şirketinin iflâsına karar verilmiştir. Müflis şirket hakkında bir 
malı bulunmadığından icra iflâs Kanununun 217 nci maddesi gereğince 
tasfiyenin tatiline karar verilerek aynı kanunun hükümleri gereğince 
tasfiyenin devamı istendiği takdirde 30 gün içinde masrafı ödeyerek 
bildirmesini ilândan 30 gün içinde müracaat edilmediği takdirde tasfi
yenin kapatılacağı tebliğ ve ilân olunur. 6725 

Şarköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/114-37 
Davacı Şarköy Cumhuriyet Mahallesinden Hasan özsu tarafından 

davalı aynı yerden Hatice özsu aleyhine açılan boşanma davasının yapı
lan açık duruşması sonunda: 

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına karar verilen Salih 
kızı Hatice özsu'nun bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi
nin de belli olmadığından kendisine tebligat yapılamamıştır. 

Bu sebeple yukarda yazılı hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebli
ğine, ilân tarihinden 15 gün sonra hükmün katüeşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 6752 

M I L L I P I Y A N G O 

29 Haziran 1971 
Çekildiği yer Ankara, Çekiliş tarihi : 29 Haziran 1971, 

Saat: 13.30 
087102 Numara 1.000.000 lira 
399552 Numara 300.000 lira 
166468 Numara 100.000 lira 
198462 Numara 100.000 lira 
260802 Numara 100.000 Ura 

Kırkarbin (40.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
02T828, 037505, 055770, 089942, 163853, 165941, 173167, 219666, 
259037, 284403. 

tirmişerbin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
023841, 025430, 052989, 055669, 1S1346, 184104, 185494, 232365, 
232833, 288475, 291610, 292628, 293768, 296996, 301315, 346727, 
355774, 375347, 377841, 399878. 

Onarbin (10.000) 
011617, 019135, 022944, 
083679, 090989, 105137, 
138937, 153412, 175661, 
251891, 265543, 266493, 
315635, 316766, 326408, 
361808, 366255, 366562, 
386161, 399708. 

Dörderbin 
002670, 004600, 
018244, 020955, 
031368, 034943, 
053732, 054000, 
061775, 064160, 
075833, 079805, 
103921, 103989, 
113632, 114868, 
127194, 128884, 
150175, 154943, 
167865, 171547, 
192203, .195384, 
214589, 215955, 
251151, 257566, 
268465, 269138, 
280443, 280567, 
300143, 300886, 
320487, 320611, 
334108, 338539, 
343285, 345445, 
357349, 358529, 
371464, 371496, 
380200, 380828, 
384969, 385349, 
392102, 393872, 

(4.000) 
007579, 
024159, 
036778, 
056430, 
066295, 
084616, 
104506, 
115231, 
131985, 
158478, 
173778, 
200050, 
225317, 
258640, 
270208, 
282128, 
305963, 
320674, 
338812, 
346363, 
358717, 
374243, 
3&1761, 
387588, 
393877, 

lira ikramiye kazanan 
039343, 091215, 064594, 
112468, 118647, 125609, 
2327(21, 23İ9&2, 245083, 
278329, 280146, 294063, 
337955, 339462, 342099, 
366571, 370890, 376568, 

lira ikramiye kazanan 
009556, 010635, 01177Ö, 
024959, 028295, 02,9486, 
038969, 040008, 040133, 
057368, 058882, 058929, 
066961, 066981, 067227, 
085742, 0)91831, 095331, 
108081, 109348, 111277, 
119376, 12034&, 123036, 
135346, 142976, 143301, 
160967, 162044, 165942, 
180926, 183285, 186793, 
203571, 207009, '208896, 
231124, 232897, 234813, 
262875, 264145, 265857, 
273870, 278853, 279345, 
284637, 287575, 292628, 
306367, 309023, 311491, 
322489, 327973, 330017, 
339492, 339506, 342058, 
348407, 350638, 351014, 
359658, 361658, 361932, 
375237, 373892, 376469, 
382064, 382081, 383576, 
389562, 389595, ,390262, 
393951, 394770, 395740, 

numaralar: 
O71704, 074331, 
131623, 134733, 
246418, 251690, 
295277, 297827, 
348544, 360305, 
384505, 385248, 

numaralar: 
016332, 017167, 
030125, 030871, 
050595, 051634, 
060229, 061209, 
071239, 072375, 
097937, 100460, 
112412, 112667, 
124911, 127134, 
145525, 147000, 
166174, 166892, 
188056, 191981, 
209646, 211726, 
238531, 248521, 
267553, 268319, 
280243, 280345, 
293599, 298571, 
317618, 319578, 
332687, 333947, 
342603, 342882, 
352228, 356749, 
365707, 367955, 
376591, 377658, 
383951, 384511, 
390384, 391119, 
398282, 399964. 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar: 
Son dört rakamı 1161 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 2858 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 2920 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 5596 olanlar biner (1.00O) lira 
Son dört rakamı 6089 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 7250 olanlar biner (1.000) lira 
Son aort rakamı 7361 olanlar biner (1.00O) lira 
Son dört rakamı 7987 olanlar biner (1.000) lira 
Son Uç rakamı 108 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 420 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 503 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 566 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 618 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 893 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son üç rakamı 925 olanlar ikişeryüz (200) lira 
Son iki rakamı 39 olanlar seksener (80) lira 
Son. ik i rakamı. 75 olanlar seksener (80) lira 
Son rakamı 3 olanlar kırkar (40) lira 
Son rakamı 5 olanlar kırkar (40) lira 

İkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar 
007102, O17102, 027102, 037102, 047102, 057102, 067102, 077102, 
08Ö102, 081102, 082102, 083102, 084102, 085102, 086102, 087002, 
087100, 087101, 087103, 087104, 087105, 087106, 0&T107, 0«7108, 
037109, 087112, 087122, 087132, 087142, 0&7152, 08716B, 087172, 
087182, 087192, 087202, 087302, 087402, 087502, 08T602, 087702, 
087802, 087902, 088102, 089102, 097102, 187102, 287102, 387102. 

Biner (1.000) lira teselli 
09955-2, 199552, 299552, 309552. 
359552, 369552, 379552, 389552 
394552, 395552, 396552, 397552 
399352, 399452, 399502, 399512 
399551, 399553, 399554, 399555 
399562, 399572, 399582, 399592 

mükâfatı kazanan numaralar: 
, 319552, 329552, 339552, 349552, 

390552, 391552, 392552, 393552, 
398552, 399052, 399152, 399252, 
399522, 399532, 3Ö9542, 399550, 
399556, 399557, 399558, 399559, 
399652, 399752, 399852, 399952. 

Tam biletler ikramiyeelrin tamamını, yanm biletler ikramiyelerin 
yansını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörtte birini alırlar. 6728 
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Konya Belediye Başkanlığından : 

Minübüs, Triportör ve Dolmuş otomobillerinin Konya 
Belediyesi Hudutları içinde Çalışma Şartlarım 

düzenleyen Yönetmelik) 
Madde 1 —> 27/3/1967 tarih ve 12557 sayılı Resmî Gazete'de ilân 

edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Karayolları Trafik Tüzüğünün 2 nci 
maddesinin 2 nci bendinde tasrih edilen minübüslerin, Konya Belediyesi 
sınırları içerisinde yolcu taşımaları bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

1580 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 3666 sayılı Kanunla mu
addel 5 inci bendinin Belediye Meclisine tanıdığı izin verme yetkisi; 
Konya Belediye Meclisinin 1970 toplantı devresi 10 uncu toplantısının 
11/2/1970 tarihli 1. birleşiminde Belediye Encümenine verilmiştir. 

Belediye Encümeni lüzum ve zaruret halinde verdiği izni geri ala
bilir. Bu tasarrufa karşı minibüs, trifortör ve dolmuş sahipleri bir hak 
talebinde bulunamazlar. 

Madde 2 — 5/1102 sayılı Trafik Tüzüğünün 2 nci maddesinin 
6/4816 sayılı Kararname ile değişik 9. bendindeki tarife giren dolmuş 
otomobilleri, triporterler aynı şartlarla yolcu taşımak isterlerse; bu Yö
netmelik hükümlerini kabul ettiklerine dair noterden tasdikli bir taah
hütname verdikleri takdirde, minibüs statüsüne tabi olurlar. 

Madde 3 —• Bu Yönetmelikte yazılı esaslar dairesinde araç çalıştır
mak isteyen araç sahipleri (Noter senedi ile mülkiyeti muafaza kaydıyla 
yapılan satışlarda aracın trafik ruhsatnamesinde yazılı sahibi nazarı 
itibara alınır) ad ve soyatlarını, İkametgâh ve iş adreslerini, aracın ta
şıdığı plaka numarasmı, markasını, modelini motor numarasını, kaç k i 
şilik olduğunu belirten bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat 
ederler. Müracaat dilekçesine nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh ilmüha
beri taşıta ait Trafik Ruhsatnamesi örneği, sigorta poliçesi (Trafik) pul 
ve lüzumu kadar fotoğrafın eklenmesi şarttır. 

Madde 4 —• Otomobilcilerin, şoförler derneği aracılığı ile beledi
yeye tevdi edecekleri dilekçeler Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 
toplanır. Bunlar üzerinde müdürlükçe gerekli incelemeler yapılır. Bu 
Yönetmeliğe uygun olarak çalışmayı kabul edenlere Hesap İşleri Mü
dürlüğünce ruhsatları verilir. İşletme ruhsat tezkerelerinde taşıt sahi
binin tasdikli fotoğrafından başka adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi 
ve yeri, ikametgâh ve çalıştığı iş yerinin açık adresleri, taşıdın plaka 
numarası, cinsi, modeli, markası, motor numarası, kaç kişilik olduğu 
hususları ile çalışacağı yer, takip edeceği güzergâh ve hat isimleri de 
açık olarak yazılır. 

Madde 5 — Ruhsatnameler 5 yıl süreli olarak verilir. Ruhsat harç
ları 3 eşit taksitte alınır. 1 inci taksit 1 Mart, 2 nci taksit 1 Temmuz, 
3 üncü taksit de 1 Aralık'ta tahsil olunur. Taksitlerini zamanında öde
meyenler hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 6183 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

(Madde 6 — Ruhsatnamelerinin vizesi her yum Mart ayında, ruh
satnamedeki mahsup yerine işlenmek suretiyle yapılır. Birinci taksidi 
ödemeyenlerin vizesi yapılmaz. Satış ve devirlerde ruhsatnamelerin ye
nilenmesi mecburî olup, aksine hareket edenlerin ruhsatnameleri iptal 
olunur. 

Madde 7 — Belediye Meclisince kabul edildiği veçhile; minibüslerde 
yılda 1.000,— lira, triportörlerde 500,— lira ve dolmuş otomobillerinde 
keza 500,— lira senelik ruhsat harcı alınır. 

Madde 8 — Minibüslerin çalışacakları hat ve güzergâhlar ile indir
me ve bindirme, ilk hareket ve son durak mahalleri ve bu hatlarda ça
lışacak minibüslerin azamî adetleri, minibüscüler ve triportörler dernek
lerinin seçeceği şahıslar ile Belediye otobüs işletmesi ilgilileri, Belediye 
Zabıta Müdürlüğü Şoförler Derneği ve Trafik Büro Amirliğinden birer 
temsilci ile müştereken tespit olunur. 

Madde 9 —> ihtiyaç ve zaruret olmadıkça bu hatlara yeniden vasıta 
tahsis edilmez. Ancak Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin muvafakati 
alınmak suretiyle azamî 5 vasıta daha konulabilir. 

Madde 10 — Ruhsat verilen vasıtaların, Belediyece tayin1 edilecek 
renkte boyanması, her iki yanlarına çalışacakları bölge ile takip ede
cekleri güzergâhın ana noktalarını gösterir levha asılması mecburîdir, 
ö n sağ camın, üst rafma ve uygun bir yere (Belediyece ruhsat harcı 
alınmıştır) ibaresi yazıü mühürlü bir belgenin yapıştırılması zorunludur. 

Madde 11 —• Minibüs, dolmuş otomobili ve triportörlerin, Belediye 
Elektrik - Su - Otobüs İşletmesinin otobüs duraklarını işgal etmeleri bu
ralardan yolcu alıp indirmeleri ve görevlendirildikleri hat ve güzergâh
lar dışında çalışmaları yasaktır. 

Madde 12 —> Şoförlerin ana duraklarda ve kendilerine tahsis edilen 
yolcu indirme ve bindirme duraklalarmda, yolcu almak bahanesiyle ba

ğırmaları, el ve kol işaretleri ile yolcuları çağırmaları, vasıtaların içinde 
pikap, radyo ve teyp çalmaları yasak olduğu gibi sigara içilmesi ve çı
ğırtkan kullanılması da yasaktır. Ancak sırayı ve intizamı temin maksa-
diyle, ilk ve son duraklarda, uygun giyinmiş bir görevliyi Belediyenin mü
saadesiyle bulundurabilirler. 

Madde 13 —• Çalışmaz hale gelen veya îhurdaya çıkarılması isteni
len vasıtalar için Belediyeye yazılı olarak müracaat edilir. Müracaat 
üzerine, Karayolları Trafik Tüzüğünün 10 uncu maddesinde zikredilen 
komisyon tarafından muayene edilen vasıtanın çalışamaz durumda ol
duğu anlaşıldığı takdirde, yerine aynı plaka ikame edilmek kaydiyle sa
hibine ruhsat verilir. Ancak ruhsat verilen bu vasıta beş yaşından aşağı 
olmayacaktır. 

Madde 14 —> Alım - Satım ve devir hallerinde keyfiyetin vasıtayı 
alan ve satan tarafından 30 gün zarfında Belediyeye bildirilmesi mec
buridir. Riayet etmeyenlerden bir yıllık harç tutan kadar ceza alınır. 
Ancak ondan sonra ruhsatı yenilenir. Kalkış ve varış durakları ile ara 
duraklardaki nizam ve intizamın sağlanması Belediye Zabıtası ile trafik 
ilgüilerince müştereken temin olunur. 

Madde 15 —> Gerek ana durakların ve gerekse müşterilerin inme 
ve binmelerine mahsus durak yerlerinin, Belediye Otobüs duraklarından 
en az 40 metre mesafede olması zaruridir. 

Madde 16 —> Araçlarm Belediye hudutları dahilinde çalışacakları 
bütün hatlara verilecek ücret tarifesi şoförler ve otomobüciler derneği
nin mütalaası alındıktan sonra Belediye Encümenince tespit olunur. 

Madde 17 — Konya Belediyesi hudutları içerisinde belli bir İka
metgâhı olmayanlarla, ikametgâhları Belediye hudutları haricinde bulu
nanlara İşletme ruhsatı verilmez. 

Madde 18 — İşletme ruhsatı alanlar vasıtalarına, ruhsatnamede 
gösterilen yolcu miktarından fazlasını bindiremezler. 

Madde 19 — İşbu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden
lere, 1608 sayılı Kanunun 3764 sayılı Kanunla muaddel 1 inci maddesi 
uyarınca ceza tatbik olunur. Bir yıl içerisinde aynı suçtan 3 defa ceza
landırılanların işletme ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir. 

Madde 20 — İşletme Ruhsatı alarak vasıta çalıştıranlar bu Yö
netmelik hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

(Madde 21 — Bu Yönetmeliğin; seyrüsefer, nizam, intizam ve kı
yafetle ilgili hususları Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından, ruhsat 
verilmesi harç ve cezaların tahsili hususundaki hükümleri Belediye He
sap İşleri Müdürlüğü tarafından ifa olunur. 

Madde 22 —> işbu Yönetmelik hükümleri, Resmî Gazete'de yayı
nını müteakip yürürlüğe girer. 

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Belediye Başkam 
yürütür. 

Madde 24 —ı îşbu Yönetmelik Belediye Daimî Encümeninin 
18/6/1971 gün ve 1196 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

6509 

Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Güdül İlçesi Yukarı Mahallesinde kayıtlı Mehmet oğlu 1949 do
ğumlu Ahmet Dündar'ın, sarhoşluk ve mesken masuniyetini ihlal suçla
rından 14/1/1971 gün 1970/657 esas 1971/6 sayılı kararı ile T.C.K. nun 
193/2, 572/1, 40, 68 maddeleri gereğince 6 ay hapis, 2 ay hafif hapsine 
dair karar adresi meçhul kalışından tebliğ edilememesi sebebiyle Tebli
gat Kanununun 28, 29, 31 inci maddelerince ilânen tebliğine, 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 6737 

Erzurum ISulh Ceza Hâkimliğinden : 

Elbistan Gücük Nahiyesi Yoğunsöğüt Köyünde kayıtlı Kırıkhan-
Dumlupmar Caddesinde mukim Ahmet oğlu 1931 doğumlu Cuma Çak
mak'ın Gıda Maddeleri Nizamnamesine muhalefetten T. C. K. nun 398 
inci maddesi ile bir ay hapis, 25 lira ağır para cezası kahvelerin müsa
deresi 25 lira 50 kuruş masrafın tahsiline 15/3/1971 gün 1970/627 esas 
1971/149 sayı ile karar verilmiştir. 

Adresi meçhul kaldığından Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri ile ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihi itibariyle 15 güm 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yâri
ne kaim olmak üzere ilân olunur. $73$ 



Sahife : 6 

A n k a r a L v . A . 4 N o . lu Satın A l m a Komisyonu 

Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (îki) kalem (Sıhhî malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlavacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

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

Gaz hidrofil 851.351 Mt. 1.574.999,35 61.000— 17/7/1971 Cuma 
saat 11.00 de. 

Beden derecesi 9.882 Ad. 83.997,— 5.459,— 17/7/1971 Cuma 
saat 11.30 da. 

6424 /4-4 

Kapalı zarf usulü ile Harp Dairesi binası ikmal inşaatı işi yaptı 
nlacaktır. Kesif bedeli 750.000 lira olup, geçici teminatı 33.750 liradır 
İhalesi 19/7/1971 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacak 
tır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire 
sinde hazırlavacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir sa? 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermek-
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/7/197* 
günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. S. B. İnş. ve Emi. Isk, D. Bşk. h 
gına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6483 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile tstinye'de maslak tesisleri birinci kısım in 
şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 3.903,000 lira olup geçici teminatı 
130.850 liradır. İhalesi 19/7/1971 Pazartesi günü saat 15.30 da Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 savılı Kanun 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını er. geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talir 
lerin en geç 14/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. S. B. İnş 
ve Emi. îsk. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik beiges- almalar' 
şarttır. 6484 4-4 

Kapalı zarf usuliyle Diyarbakır'da 16 daireli 2 adet lojman inşaatı 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.575.416,60 lira olup. geçici teminatı 
61.025,— liradır. İhalesi 20/7/1971 Salı günü saat 15.30 da Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kpnun hüküm 
leri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkan 
lığma vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabuî edilmez. Talip
lerin en geç 15/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. İnş 
D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6519/4-4 

Kapalı zarf usuliyle Çanakkale Cezaevi ikmal inşaatı işi yaptvrıla 
çaktır. Keşif bedeli 200.000,—- lira olup, geçici teminatı 11.250,— lira 
dır. ihalesi 20/7/1971 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktu 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir 
liginde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire 
sinde hazırlayacakları tekli* zarflarını en geç ihale saatinden biı saaı 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme 
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
15/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. inş. D. Bşk. lığma 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. -5?20 / 4-4 

Kapalı zarf usuliyle Kırıkkale yemekhaneli servis binası inşaatı 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 5.559.648,92 lira olup, geçici teminatı 
180.550 liradır, ihalesi 21/7/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Ko 
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 

5 TEMMUZ 1971 

Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki eecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin en geç 16/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da K K 
Or t. Böl. tnş. Emi. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 6521 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 123.682,50 TL. geçici teminatı 7.434,13 TL. olan 
71-2609-1 dosya numaralı 13 kalem taşlama taşının imal edilerek sa
fın ılınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 16/7/1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol 
lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 10,— TL. bedelle verilir 
istekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 

belgesini, teminat mektup veya makbuzu ile alınan şartnamenin her sa-
hifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 6608 4-3 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

DEKAPAJ (HAFRİYAT VE TAŞIMA) i ş i YAPTIRILACAKTIR 
Konya ili Sarayönü İlçesi, Lâdik Kasabası sınırlan içinde Eti-

1ank civa madeninin üzerindeki örtü tabakasından, 128.000 m3 (Ye
mde) hafriyat yapılması ve tumba mahalline taşınması (Dek3paj) 
$ı, birim fiyat üzerinden teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — ihale, 23/7/1971 Cuma günü saat 15.00 de Etibank Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 —• Bu işin geçici teminatı 56.000 TL. (Elli altı bin) liradır 
3 — İhaleye girmek için «ihaleye iştirak belgesi» nin alınması 

sar tolup, isteklilerin: 
a) (B) grubundan asgarî (İki milyon liralık) müteahhitlik kar-

'¡esini ibraz etmeleri, 
b) Teklif alma şartnamesinde belirtilen belgeleri ile birlikte 

«ihaleye iştirak belgesi» almak üzere 6/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar 
Bankamız İşletmeler Dairesine baş vurmaları, 
gereklidir. 

Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyeceği gibi, 
noksan vesika veya telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınma
yacaktır. 

4 — ihaleye iştirak belgeleri 19/7/1971 Pazartesi gününden iti
baren, Bankamız işletmeler Dairesinden alınacaktır 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.30 a kadar Bankamız Umumî 
Muhaberatına verilmiş veya gönderilmiş olması lâzımdu Postada 
vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — istekliler, ihale dosyasını, Bankamız işletmeler Dairesinde 
ve Etibank Konya Civa Madeni işletmesinde 1/7/1971 tarihinden iti
baren görebilirler. 

7 — ihaleye iştirak için, teklif alma şartnamesi ve eklerinin satın 
alınması şart olup, teklif alma dosyaları; ihale günü saat 12.00 ye 
kadar, Bankamız işletmeler Dairesinden 150,— TL. mukabilinde satın 
alınabilir. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6620 / 3-3 

Ereğü Demir ve Çelik Fabrikalan T. A . Ş. den : 

1 Şirketimiz stok ihtiyacı için 2500 adet Starterll, 3000 adet Star-
tersiz fluoresant ampuller ile muhtelif normal elektrik ampulleri teklif 
alınmak suretiyle satm alınacaktır. 

2 Tekliflerin 10/7/1971 günü saat 16.00 ya kadar Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Iç Alımlar Müdürlüğü Kdz. Ereğli adresinde 
bulundurulması gerekmektedir. 

3 — Yukarıda birinci maddede belirtilen malzeme Ue alâkalı İma
lâtçı ve satıcı firmaların antetU kâğıtlarına yazılmış bir dilekçede 
(03.12/71-157) teklif numarasını belirtmek suretiyle şartnameyi yukarı
daki adreste veya Şirketimizin «Ankara Atatürk Bulvan Sercan Han 
No. 127 Kat 6» ile «istanbul'daki Tersane Cad. No. 34 Kat 5 Karaköy» 
bürolarından bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısımlara bölmekte 
serbest olacaktır. 8807/2-2 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici temiantları yazıh 
(İki) kalem (Muh. MIz.) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
M . bedeli 

Miktarı Lira 

Yapıştırıcı 3330 Kg. 79.920 

Alüminyum matra 16590 Ad. 282.030 

G. Tem. t H A L E 
Lira Günü Saati 

5.246 24/7/1971 Cumartesi 
günü saat 11,00 de 

15.031 26/7/1971 Pazartesi 
günü saat 16,00 da 

6699 / 4-2 

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

Kapalı zarf usulü ile Çanakkale Çimenlik Tabyasının müzeye tah
vili işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 360.000,— lira olup, geçici teminatı 
18.150 liradır, ihalesi 23/7/1971 Cuma günü saat 15.30 da Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
19/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. inş. D. Bşk. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6694 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Sarıkışla subay lojmanları B. blok ikmal in
şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 939.126,20 lira olup, geçici temi
natı 41.325 liradır, ihalesi 23/7/1971 Cuma günü saat 11.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin 
en geç 19/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da K. K. Ort. Böl. 
inş. Emi. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şartır. 

6695/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliğin
den : 

Kapalı zarf usulü ile Gnkur. Muhabere Merkezi pencerelerine demir 
parmaklık işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 59.380,90 lira olup, geçici te
minatı 4.425,— liradır, ihalesi 22/7/1971 Perşembe günü saat 11.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6696/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolalrı Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 383.757,90 TL., geçici teminatı 19.100,32 TL. olan 
71-2527-1 dosya numaralı 11 kalem patinaj zincirlerinin imal ettirilerek 
satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 21/7^1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolalrı Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden dilekçeyle 10,00 TL. bedelle verilir. 

istekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, teminat mektup veya makbuzu ile teknik şartnamenin diğer hü
kümler kısmının 2 nci maddesinde belirtilen belgeleri ve alınan şartname
nin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlaya
cakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 6714 / 4-2 

1 — I ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planı uyarınca inşa edilmekte 
olan liman mendirek başlarına konmak üzere aşağıda cinsi, miktarı, 
geçici teminatı ve belge için müracaat tarihleri belirtilen 9 grup deniz 
fenerleri 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlara istinaden ihaleye konul
muştur. 

Grup 
No. CİNSİ 

Miktarı 
(takım) 

G. teminatı 
TL. 

1 İlâve malzeme ve yedekleri ile birlikte 
300 mm. perdahlı adese 2X30 litre/saat 
bekli asetilen ile otomatik tertibatlı 
komple deniz fenerleri (kırmızı) 9 62 00 

2 Grup 1 in aynı (yeşil) 12 78.550 

3 İlâve malzeme ve yedekleri ile birlikte 
140 mm. dökme adese 15 İt/saat bekli 
asetilenle otomatik güneşlik tertibatlı 
komple deniz feneri (beyaz) 1 8.750 

4 Grup 3 ün aynı (yeşil) 3 21.750 

5 Grup 3 ün aynı (kırmızı) 4 27.750 

6 İlâve malzeme ve yedekleri ile birlikte 
140-150 mm. dökme adese 25X220 volt 
ampul ile sabit ziyalı fotosel ile çalışır 
deniz feneri (kırmızı) 13 11.000 

7 Grup 6 nın avnı (yeşil) 6 5 750 

8 İlâve malzeme ve yedekleri ile birlikte 
140 mm. dökme adese 25 X 220 volt ampul 
ile ziyalı fotosel ile üst üste bağlı deniz 
feneri (kırmızı) 2 7.250 

9 İlâve malzeme ve yedekleri ile birlikte 
300 mm. dökme ve temizlenmiş tambur 
adese, 90 it/saat bekli asetilen ile oto
matik tertibatlı komple deniz feneri 
(beyaz) 2 19 750 

tarihi 

3 — Teklifler 6/8/1971 Cuma günü saat 15.00 de açılacaktır. 
4 — Eksiltme, Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar in

şaat Reisliği toplantı salonunda (Tunalı Hilmi Caddesi No. 60) yapı
lacaktır. 

5 — Bu işe ait eksiltme evrakı Demiryollar ve Limanlar İnşaat 
Reisliği Mak. ve îkm. D. Bşk. lığından dilekçe karşılığı 100 lira be
delle temin edilecektir. 

6 — Yerli firmaların, yeterlik belgesi için son müracaat 
24/7/1971 Cumartesi saat 13.00 e kadardır. 

7 — Yerli Ve yabancı frimalar ihaleye katılabilirler. 
8 — Reislikten şartname almayan firmaların teklifleri kabul 

edilmez. 
9 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

10 — İhaleye katılabileceklerin teklif evraklarını ihale saatine 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

11 — Her gruba ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi bütün grup
lara birden teklif verilebilir. 

12 — Bakanlığımla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6813 

Türkiye Ziraî Donatım Kurulu Genel Müdürlüğünden; 

Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul ve izmir Bölge Müdürlükleri
mizde mevcut şartnamelerimiz esasları dahilinde, 

90.000 ton Azotlu Gübre mubayaa edilecektir. 
Teklifte bulunmak isteyenlerin şartnamelerimiz esaslarına uy

gun olarak hazırlayacakları tafsilâtlı tekliflerini beş nüsha proforma 
fatura ile birlikte en geç 29 Temmuz 1971 Perşembe günü saat 15.00 e 
kadar Ankara'da Genel Müdürlüğümüzde bulundurmaları ilân olunur. 

6812/4-3 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

N. V. Turkse Shell Şirketinin V No. lu Siirt bölgesinde iktisap 
ettiği AR/NTS/893, 894 ve 895 hak sıra numaralı üç adet petrol arama 
ruhsatnamesini terk için 21/6/1971 tarihinde müracaatta bulunduğu 
Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur. 

6583 

Şirketin adı 
Merkezi 

Türkiye'deki adresi 

Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaatın mahiyeti 
Müracaat tarihi 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
No: 1168 Tarihi: 23/6/1971 

: Clayco Petroleum Corporation 
: 3611 Henry Hudson Parkway New York, 

New York 10463 U.S.A. 
Ankara, Yenişehir Karanfil Sokak No. 
61 - 12 
Arama ruhsatnamesi 
IV No. lu Sivas CLY/IV/A 
Ordu 
50.000 hektar 
AR/CLY/1128 
Yeniden tetkik talebi 
22/2/1971 ve 6/3/1971 

Bölgesi, saha işareti ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 
saha için petrol arama ruhsatnamesi iktisabı maksadiyle yapılan 
30/7/1970 tarihli müracaatın reddi hakkında ittihaz olunan 4/2/1971 
tarihli ve 1132 sayılı kararın yeniden tetkikine dair Claycc Petroleum 
Corporation Şirketinin 22/2/1971 ve 6/3/1971 tarihli talepleri ince
lendi. 

Clayco Petroleum Corporation Şirketinin arama ruhsatnamesi 
iktisabı için evvelce vaki talebi reddedilmiş ve yeniden tetkik talebi 
de kabule şayan görülmemiş olduğundan Dairemiz red karan kesin
leşmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre şirketin yeniden usulüne göre 
ve Petrol Nizamnamesi hükümleri dahilinde müracaat etmek hakkı 
saklı kalmak üzere yeniden tetkik talebinin reddine karar verilmiştir. 

6584/1 

Şirketin adı 
Merkezi 

Türkiye'deki adresi 

Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaatın mahiyeti 
Müracaat tarihi 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
No : 1167 Tarihi : 23/6/1971 

: Clayco Petroleum Corporation 
: 3611 Henry Hudson Parkway New York, 

New York 10463 U.S.A. 
Ankara, Yenişehir Karanfil Sokak No. 
61 - 12 
Arama ruhsatnamesi 
IV No. lu Sivas CLY/IV/B 
Ordu ve Giresun 
50.000 hektar 
AR/CLY/1129 
Yeniden tetkik talebi 
22/2/1971 ve 6/3/1971 

Bölgesi, saha işareti ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 
saha için petrol arama ruhsatnamesi iktisabı maksaciiyle yapılan 
30/7/1970 tarihli müracaatın reddi hakkında ittihaz olunan 4/2/197-1 
tarihli ve 1133 sayılı kararın yeniden tetkikine dair Clayco Petro
leum Corporation Şirketimin 22/2/1971 ve 6/3/1971 tarihli talepleri 
incelendi. 

Clayco Petroleum Corporation Şirketinin arama ruhsatnamesi ik 
tisabı için evvelce vaki talebi reddedilmiş ve yeniden tetkik talebi de 
kabule şayan görülmemiş olduğundan Dairemiz red karan kesınleş 
miş bulunmaktadır. Bu duruma göre şirketin yeniden usulüne göre 
ve Petrol Nizamnamesi hükümleri dahilinde müracaat etmek hakkı 
saklı kalmak üzere yeniden tetkik talebinin reddine karar verilmiştir 

6584/2 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
No: 1166 Tarihi: 23/6/1971 

Şirketin adı 

Merkezi 

Türkiye'deki adresi 

Turkish Beach Petroleum Proprietary 
Ltd. 
710 Da Costa Building 68 Grcnfeel Street, 
Adelaide, South Australya 
Istanbul, Harbiye Cumhuriyet Caddesi 
No. 257/3 

Müracaatın malnveti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Tadilden sonra yüzöl
çümü 
Hak sıra No. 

Sahadan terk ve saha ilâve 
V No. lu Siirt TBL/V/A 
Diyarbakır 

49.965 hektar 
AR/TBL/831 

Yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirket, V No. lu Siirt bölgesinde 
Diyarbakır ili hududu dahilinde 22/5/1968 tarihinde iktisap etmiş 
olduğu 50.000 hektarlık sahadan 2810 hektarlık kısmını terk için 
13/7/1970 tarihinde müracaatta bulunmuş ve terk Petrol Kanununun 
89 uncu maddesi mucibince 14/8/1970 tarihinde katiyet kesbetmıştir. 

Adı geçen şirket 14/8/1970 tarihinde kabul edilen dilekçesi ile 
sahanın terkten sonra kalan kısmına 2.775 hektarlık saha ilâvesini ve 
ilâveden sonra arama sahasının son durumunun tarif ve tasvirinin : 

1/25.000 ölçekli L 44-a4 paftasına isabet eden Babigân Köyü içe
risinde bulunan Şeyhhasan Tepesi üzerindeki 916 m. rakımlı nirengi
den N 207 derece 15 dakika istikamette ve 1.220 metre mesafede olan 
(a) köşesinden başlayarak 5.775 metre güneyde (b) ye doğru hat, 
ı'b) den 5.770 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 1.850 metre 
güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 9.290 metre doğuda (e) ye doğru 
hat, (e) den 1.000 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 2.700 metre 
batıda (g) ye doğru hat, (g) den 1.895 metre güneyde (h) ye doğru 
hat, (h) den 7.300 metre batıda (i) ye doğru hat, (i) den 4.300 metre 
güneyde (j) ye doğru hat, (j) den 27.940 metre batıda (k) ya doğru 
hat, (k) dan 6.735 metre güneyde (1) ye doğru hat, (1) den 7.500 metre 
batıda (m) ye doğru hat, «(m) köşesi 1/25.000 ölçekli L 43-d3 paftasına 
isabet eden Kırma Tepe üzerindeki 813 m. rakımlı nirengiden N 197 
derece 45 dakika istikamette ve 1.270 metre mesafededir» (m> den 
V-VI ncı bölge hudut hattı boyunca 14.980 metre kuzeyde (n) ye 
doğru hat, (n) den 3.540 metre doğuda (o) ya doğru hat, (o) dan 
1.000 metre kuzeyde (p) ye doğru hat, (p) den 4.110 metre doğuda 
(r) ye doğru hat, (r) den 3.205 metre kuzeyde (s) ye aoğru hat (s) 
den 10.850 metre doğuda (t) ye doğru hat, (t) den 2.350 metre kuzeyde 
(u) ya doğru hat, (u) dan 11.800 metre doğuda başlangıç noktası olan 
Ca) ya doğru hat, 
şeklinde tadil edilmesini' talep etmiştir. 

Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
bu müracaatlar ilân edilmiş olup ilâve müracaatını takip eden 4 işgünü 
içerisinde ilâve edilmek istenen sahada başkaca herhangi bir müra
caat yapılmamıştır. 

Turkish Beach Petroleum Proprietary Limited Şirketmin sahadan 
terk ve sahaya ilâve suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki ev
rakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî 
ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra 6326 
sayılı Petrol Kanununun 89 ve 90 ıncı maddeleri mucibince sahanın 
tadiline karar verildi. 6585 

Kadirli Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1969/1227 
Davacı Tekeli Köyü Muhtarlığı ile Al i Uzun ve arkadaşları ara

sındaki tapu iptali davasmın duruşmasında davalılardan Osman Uzun 
ve Mehmet Emin Uzun'a bir türlü tebligat yapılamadığından Resmi Ga
zete ile ilân yapılmasına karar verilmiş olduğundan gazete ile tebligat 
yapılmış bu defa gıyap yerine kaim olmak üzere tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan duruşmasının 8/10/1971 tarihinde ve dosya 
numarasının da 1969/1227 olduğu ve bu ilânın gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 6659 

Ankara 5. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/189 
Nedire Özcan tarafından Nesimi özcan aleyhine açılan boşanma da

vasında : 
Davalı Nesimi özcan'm adresi bulunamadığından hakkındaki dave

tiye ilânen tebliğ edilmiş olup. gelmediğinden hakkındaki gıyap kararının 
da ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının 7/9/1971 Sah saat 10,45 deki duruşmada hazır bulunması 
veya vekil göndermesi, aksi halde hakkındaki duruşmaya gıyabında de
vam olunacağı gibi, davayada kabul edümiyeceği, gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, 6701 



5 TEMMUZ 1971 (Resmî Galebe) Sahife : 9 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — İdaremiz ihtiyacı için 5 adet elektrojen grubu 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır 

2 — Muhammen bedeli 600.000,00 lira olup, geçici teminatı 
27.750,00 liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 
57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatırılıp 
karşılığında makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 16/7/1971 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
15.30 da Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür 
liiğunden 30,00 lira bedel karşılığında temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde 1971 yılı ticaret odaları belgesi 
teminat mektubu veya makbuzunu havi kanunî şekilde tanzim edecek 
leri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Alım - Satın 
Komisyonuna makbuz karşılığında vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6556 '4-2 

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliğinden • 

Cinsi 

Müstahzar 
ilâçlar 
Sıhhî Mlz. 

Miktarı M. tutan 
kalem Lira Krş. 

G. teminatı 
Lira Krş. Şekli 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saat 

210 
59 

886.551,50 39212,06 K. Zarf 12/7/1971 P. tesi 
528.557.50 24.892,30 K. Zarf 13/7/1971 Salı 

10.CW 

10.01 

Yukanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale 
şekli, tarihi, gün ve saati yazılı Yüksek ihtisas Hastanesinin ilâç ve 
sıhhî malzeme ihtiyacı (Kalp malzemeleri dahil) kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Teklifler kalem kalem verilecek, tamamına iştirak edilebildiği 
gibi bir kısmına da iştirak edilebilecektir. Tamamına iştirak edildiği 
takdirde yukanda belirtilen miktarlarda, bir kısmına iştirak edildiği 
takdirde girilecek miktara göre geçici teminat verilecektir. Şartname 
ler Yüksek ihtisas Hastanesi Müdürlüğünde, istanbul, izmir, Adana 
Konya, Diyarbakır ve Samsun Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükle 
rinde görülebilir. 

ihaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı zarflarını ihale saatinden biı 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada vaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

6475 /1-3 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

K o n u s u 

Çubuk ilçesi Yukançavundur Kö
yünde yaptırılacak Dispanser inşaatı 
Polatlı ilçesi Şabanözü Bucağında 
yaptınlacak Dispanser inşaatı 
Keskin ilçesi Ceritmüminli Buca
ğında yaptırılacak Dispanser inşaatı 
Çankaya ilçesi Gölbaşı Bucağında 
yaptınlacak Dispanser inşaatı 

Keşif bedeli 
Lira Kr 

167.909,63 

167.909,63 

167.909,63 

167.909,63 

G. teminatı 
lira Kr. 

9.645,48 

9.645,48 

9.645,48 

9.645,48 

Yukarıda yaptınlacağı yer, keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı 
Dispanser inşaatları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır, iha
leleri ayn ayn olarak 21/7/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet 
Konağında Daimî Encümen toplantı salonumda yapılacaktır. Şart 
name Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz vey» 
mektubu, 1971 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakan 
lığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak Yönetmeliği 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapa
bileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün 

evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu işler için 
alacakları fennî yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlanmış 
kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6443/4-2 

Bavmdırhk Bakanlığı Hava Meydanlan ve Akaryakıt Tesisleri 
inşaat Reisliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanlan ve Akaryakıt Tesisleri 
fnsaat Reisliği tarafından 6095 ve 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre 
reklif alma suretiyle, Türkiye'nin muhtelif hava meydanı ve akarya 
ls.it tesislerinde beton veya beton asfalt kaplamalı pist, taksirat, ap
ren, durak ve oto park yeri, bina, akaryakıt boru hattı, pompa istas
yonu, tanklar, elektrik tesisat işleri ve bunlarla igili müteferrik işler 
yaptınlacaktır. 

Bu işlerden biri veya birkaçı ile ilgileneceklerin kendilerini tarat
mak maksadıyla: 

1 — ilgilenecekleri iş veya iş grubunda benzeri mahiyette yap-
tıklan işlere ait belgeleri, 

2 — Varsa Nato emniyet belgesini, 
3 — Müteahhitlik karnesini (fotokopisi ve noter tasdikli sureti 

birlikte verilecektir.) 
4 — Makina ve personel durumunu gösterir mufassal listeleri, 
5 — Bitirdikleri ve halen taahhütlerinde olan işleri ayn ayn gös

terir listeleri, 
6 — Ticaret veya sanayi odasından işbu ilân tarihinden sonra ahn-

nış hali faaliyet belgesini dilekçelerine ekleyerek ve ne miktarda ve 
aangi cins işlerle ilgileneceklerini de dilekçelerinde sarahaten belirte
rek aşağıda yazılı adrese resmi tatil günleri hariç her gün mesai saat
leri dahilinde baş vurmalan ilânen duyurulur. 

Adres: 

Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanlan ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği 
ANKARA 

5931 /4-4 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 

Şehrimiz açık pazar yeri inşaatı 257.890,26 TL. keşif dahilinde 
22/7/1971 Perşembe günü saat 11.00 de kapalı zarf eksiltme suretiyle 
Belediye Encümeninde ihale edilecektir. Bu işe ait keşif, şartname ve 
projeler mesai saatleri dahilinde Fen İşlerinde görülebilir. Muvakkat 
teminatı 14.100,— TL. olup isteklileri 1971 yılında geçerli ticaret odası 
vesikası ile bu kabil isJeri yaptığına dair belge ibraz etmeleri, ihale 
tarihinden 1 gün evvel ihaleye iştirak belgesi almalan, ihale saatin
den bir saat evvel teklif mektuplarını Encümen Başkanlığına vermiş 
olmaları postada vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı duyurulur. 

6631 /4-2 

Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1969/1992 
Karar T. No : 1970/916 
Davacı: K. H . 
Sanık : Urkiye Kara (Levcit) Selim kızı, 1940 doğumlu. Huriye'den 

dogma, Bulgar göçmeni olup halen Adana Cumhuriyet Mahallesi 951 
sayılı Sokak 132 numarada mukim 

Suç : Hırsızlığa nakıs teşebbüs 
Suç T. : 31/8/1969 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan dolayı hakkında 

Mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda: Hareketine uyan kanun 
maddesi: T. C. K .nun 941/4, 61, 525, 40 

Cezanın nev'i ve miktan : 4 ay hapis bu kadar emniyeti umumiye 
nezareti 

Mahkûmiyetine dair gıyabî karar bunca aramalara rağmen buluna
madığı ve adresi tespit edilemediği cihetle tebliğ edilememiş olmakla 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilân ücretinin de sizden 
alınmasına 21/6/1971 tarihinde karar verildi. 6594-2 

http://ls.it


Sahife : 10 (Resmî Gazete) 5 TEMMUZ 1971 

Ankara L v . A. 4 No. iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Genelkurmay Basımevi ilâve inşaatı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 114.974,11 lira olup, geçici teminatı 7.000 
liradır. thaİ2si 26/7/1971 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını cu geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin en geç 21/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da M. S. B. 
İnş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 6718 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 184.162 TL., geçici teminatı 10.458 İC TL. olan 
71-2605-1 dosya numaralı 49 kalem Helisel matkap uçbrı ve punta 
matkaplarının imal ettirilerek satm alınması kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 22 Temmuz 1971 Perşembe günü saat 16.00 da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden 10 TL bedelle verilir. 

isteklilerin 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, s?nayi odası veya es
naf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarım, teknik şart
namede yazılı diğer belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini im
zalayarak dış zari içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mek
tuplarını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Duyurulur. 6713/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Böl
ge Müdürlüğünden: 

Ankara - Çankırı Y. Kim. 86-104 arası alt temel malzemesi ihraç 
ve nakli işi kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 299.281,25 
lira olup, geçici teminatı 15.721,25 liradır. Eksiltmesi 22/7/1971 Per
şembe günü saat 15.30 da Bölge Satın Alma Komisyon Başkanlığında 
yapılacaktır. Keşif evrakı Malzeme Amirliğinde görülebih'r. Eksiltme
ye girebilmek için 19/7/1971 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 
şartnamenin 3 üncü maddesinde yazıldığı şekilde keşif bedeli tuta
rında C grubu müteahhitlik karnesi veya bu işin cins ve öneminde bir 
iş yaptığına dair tasdikli belge, işyerini gördüğünü belirtir vesika ile 
birlikte Bölge Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi alın
ması lâzımdır. (Müracaatta umumî evrak kaydı esastır.) İsteklilerin 
teminat, ticaret odası vesikası ve ihaleye iştirak belgesi ile birlikte 
2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlayacakları kapalı 
teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14.30 a kadar Komisyon Baş • 
kanlığına vermeleri, postada ki gecikmeler nazara alınmaz. 

6651 /4-1 

1 — Bankamızca yaptırılacak olan 5.000 adet aşı çakısı ile 10.000 
adet cep çakısı, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlere ait şartname ve numuneler, Bursa ve Sivas Şube
lerimiz ile Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğünde 
tetkik edilebilir. 

3 — S ö / konusu cep ve aşı çakılarının tahminî bedeli 65.000 lira 
olup, geçici teminatı 4.350 liradır. 

4 — İhale, 20 Temmuz 1971 günü saat 16.00 da Ankara'da Ge
nel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 15.00 e 
tadar verilmesi lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul oîunmaz. 

5 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

6703 / 3-1 

Ankara İflâs Memurluğundan: 

Adi Tasfiyenin İlânı 
1971/6 
Ankara 3 üncü Ticaret Mahkemesinin 31/3/1971 tarih ve 1969/418 

esas 1971/80 sayılı kararı ile Ankara Atatürk Bulvarı 72/9 da olduğu 
bildirilen Modern Tavukçuluk Sanayii I.imited Şirketinin iflâsına ka
rar verilmiş olup iflâsı ilân edilen müflis hakkındaki tasfiyenin adi 
şekilde yapılması tensip kılınmıştır. 

Müfliste alacaklı olanlar alacaklarını ve istihkak iddiası sahip
lerinin, alacak ve istihkaklarının dayandığı belge veya örneklerini 
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde iflâs memurluğuna bildir
melerini, tevdii etmelerini, müflise borçlu olanlar ve bu müflise ait 
mallarını her ne sebeple olursa olsun ellerinde bulunduranlar yine bu 
süre içinde bildirmelerini, 

15/7/1971 gününde saat 16.00 da ilk alacaklılar toplantısı yapıla
cağından toplantı gününde hazır bulunulmasını veya yetkili bir vekil 
veya temsilcinin hazır bulundurulması İcra İflâs Kanununun 219 ve 
336 nci maddeleri gereğince tebliğ ve ilân olunur. 6721 / 1-1 

Adi Tasfiyenin İlânı 
1971/9 
Ankara 1 inci Ticaret Mahkemesinin 14/5/1971 tarih ve 1970/129 

esas sayılı karan ile Ankara Keçiören Nuri Pamir Caddesi No. 
53 de ikamet ettiği bildirilen Musa oğlu Fevzi Kılıç'm iflâsı iman 
edilmiş müflis hakkındaki tesfiyenin adi tasfiye yapılması tensip 
kılınmıştır. 

Müfliste alacaklı olanlar alacaklarını ve istihkak iddialarının da-
vandığı belge veya suretlerini işbu ilân tarihinden itibaren bir ay 
içinde iflâs memurluğuna bildirilmesini, tevdii etmelerini, müflise 
borçlu olanlar ve müflise ait mallarını her ne sebeple olursa olsun el
lerinde bulunduranlar yine bu süre içinde bildirmelerim, 

15/7/1971 günü saat 15.00 de ilk alacaklılar toplantısı yapılaca
ğından toplantı gününde hazır bulunulmasını veya yetkili bir vekil 
veya bir temsilcinin bulundurulmasını İcra İflâs Kanununun 219 ve 
336 nci maddeleri gereğince tebliğ ve ilân olunur. 6722 / 1-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Muhammen Geçici 
Sıra Eksiltmeye konan işin çeşidi bedeli teminatı İ H A L E N İ 
No. ve miktarı TL. TL. Tarihi Gunu 

1. Tahminen 2.500 ton nakliye işi 753.750,— 33.900,— 20/7/1971 Sah 
2. 5 Kalem madenî eşya 769.500,— 34.530 — » » 

3. 80 Adet dana 80.000 — 6.750,— » » 

4. 15 Kalem tıbbî alet ve malzeme 140.750,— 12.825,— 21/7/1971 Çarşamba 
5. 10.000 Adet Türk Kodeksi baskı işi 

ve 100 adedinin cilt işi 170.000,— 15.750,— » » 

6. 3 Grup 401 kalem Willys oto yedek 
parçası 1.529.845,— 59.645,35 22/7/1971 Perşembe 

N 
Saati' 

15.00 
15.30 
16.00 
15.00 

15.30 

15.00 

İhalenin ne suretle 
yapılacağı 

Kapalı zarf 

Şartname 
bedeli 

TL. 

37,70 
38,50 
4,-
7,-

8,50 

50,-

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Eksiltme yukanda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapıla

caktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan 

eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 

İlân olunur. 6629 / 4-8 



5 TEMMUZ 1971 (Resmî Gaızete) Sahife : 11 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (237) kalem (Yedek parça) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf .ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Kar temizleme makinalan yedek parçalan, Miktarı: 237 
kalem, M. bedeli: 265.000,— lira, G. teminatı: 14.350,— lira, İhale 
günü: 13 Temmuz 1971 Salı, Saati: 11.30 da. 6305 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (5) kalem (Dış lastik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her ebat lastik de ayn 
ayrı istekliye ihale edilebilir. 

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

Miktarı 
Adet 

670 x 15 Dış lastik 300 81.300,— 
14 Temmuz 1971 Çar- 700 x 14 » * 

710 X 15 » » 200 62.000,— 
800 X 14 » » 230 73.140,— 
600 X 16 » » 1.000 300.000.— 

5.315,— samba saat 11.30 da 
200 55.000,— 4.000,— 

4.350,— 
4.907,-

15.750,— 

T A M A Al I 571.440,— 26.608,— 
6306 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları 
pazılı (Bir) kalem (Oto lastiği) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart-
aamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaktan teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
idiimez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi iki parti haiindf 
it ihale edilebilir 

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

900 x 20 Dış lastik 
partilere girecekler 

400 424.000-
212.000,-

20.710,-
11.850,-

14 Temmuz 1971 Çar
şamba saat 11.00 de. 

6307/4J4 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Bir) kalem (Sahra kablosu) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaklar' tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kar
şılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar 
kabul edilmez. 

Cinsi: D-l/TT sahra kablosu, Miktarı: 850.000 metre, M. bedeli: 
799.000,— lira, G. teminatı- 35.710,— lira, İhale günü- 15 Temmuz 
1971 Perşembe, Saati: 11.30 da. 6341 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (12) kalem (iç, dış lastik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektupla
nnı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her eb'at lastikler ayrı 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktan M. bedeli G. teminatı 
Cinsi adet Lira Krş. TL. 

640 X 13 Dış Lastik 177 36.904,50 2.770] 
640 X 15 » » 93 22.366,50 1.6801 
700 X 16 » » 67 26.364,50 1.980) 
750 X 20 » » 39 32.370,— 2.4301 
825 X 20 » » 188 167.996,80 9.6551 

1000 X 20 » » 37 52.651,— 3.885). 
640 X 13 İç Lastik 174 4.698,— 3551 
640 X 15 » » 88 2.376,— 180) 
700 X 16 » » 71 2.485,— 1901 
750X 20 » » 125 7.625,— 5751 
825 X 20 » » 180 14.940,— 1.1251 
900 X 20 » » 100 8.500,— 640 J 
Dış ve iç lastik tamamı 379.277,30 18.925 

İHALE 
Günü Saati 

21 Temmuz 1971 
Çarşamba günü, 
saat 11.30 da. 

6481 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Bir) kalem (Kereste) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 50 M 3 lük parti
ler halinde ayrı ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir. 

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

1 inci sınıf fırın
lanmış gürgen ke
reste 
50 M 3 lük parti için 

Miktan 

100 M 3 165.000,-
82.500,-

9.500 — 
5.375,— 

19 Temmuz 1971 
Pazartesi günü 
Saat 11.30 da. 

6482 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Kum torbası) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Kum torbası, Miktan r 40.000 adet, M. bedeli: 100 000,— 
lira, G. teminatı: 6.250,— lira İhale günü : 20 Temmuz 1971 Sah, 
Saati: 11.30 da. 6518/4-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — İdaremiz seyrisefer hizmetlerinde kulanılan alıcı, verici 
cihazlarının ihtiyacı için liste muhteviyatı 30 kalem çeşitli elektronik 
lamba - diod - transistor 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 115.108,50 lira olup geçici teminatı 7.005,45 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya DHMİ Genel Müdürlük Muhasebe Veznesine yatırılıp 
karşılığında makbuz alınacaktır. 

3 —• Eksiltmesi 13/7/1971 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
15.30 da Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Alım - Satım Komisyonu-
nunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür
lüğünden 5,75 lira bedel karşılığında temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde 1971 yılı ticaret odaları belgesi, 
ceminat mektup veya makbuzunu havi kanunî şekilde tanzim edecek
leri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Alım - Satım 
Komisyonuna makbuz karşılığında vermiş olmalan şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6428 /*-3 



(Resmî Gazete) 5 TEMMUZ 1971 Sahife: 12 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Haydarpaşa - İzmit Ekspres Yolu Baş
mühendisliği servis hizmetleri için (9) kişilik minibüs kiralanması Işı 
olup, tahmini bedeli 60.000,00 liradır. 

2 — Eksiltmesi 23 Temmuz 1971 Cuma günü saat 11,— de istanbul 
Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasında kapalı zarfla yapılacaktır. Şart
nameleri Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi, şir

ketlerin hali faaliyet belgesi veya esnaf belgesi ile usulü gereğince 4.250,00 
liralık geçici teminat vermeleri. 

b) İsteklilerin en geç 17 Temmuz 1971 Cumartesi günü mesai saati 
sonuna kadar bir dilekçe ile müracaat ederek kira ile çalıştıracakları 
minibüsleri Bölge Merkezine getirerek bu işe ait yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır. 

4 — isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip maddeleri ile 
eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını eksiltme günü en geç saat 10,— a kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

iştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 
6633/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve tmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 
5. Bölge Müdürlüğünden : Ankara 

1 — Ankara Namık Kemal Ortaokulu çeşitli onarım ve kalorifer 
tesisatının brülöre tahvili işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 — İşin keşif bedeli 79.753,37 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 15/7/1971 Perşembe günü saat 12.00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 5.238,00 liralık kesin teminatını, 
B — 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedelinin yansı kadar buna benzer bir işi 

başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis
yonundan yeterlik belgelerini almalan ve teklif mektuplan ile birlikte 
zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplannı 15/7/1971 Perşembe günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/7/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6444 / 4-4 

1 — Kastamonu inebolu 50 yataklı Devlet Hastanesi 2 nci kısım 
inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre müteahhit nam 
ve hesabına eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Işın keşif bedeli 997217,06 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 16/7/1971 Cuma günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5 inci 

Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 87.278 liralık kesin teminatını, 
8) 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve. usulüne göre hazırlanmış olan), 

a - Plan teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan keşif bedeli ka

dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) grubundan müte
ahhitlik karnesini , 
ibraz suretiyle Yapı tşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplannı 16/7/1971 Cuma günü saat 11.00 e 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/7/1971 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6607 /4-3 

1 — Ankara Yabancı Konuklar Köşkü ikmal inşaatı işi 2490 sa-
vılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 840.000 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 12/7/1971 Pazartesi günü saat 12.00 de yapıla 
çaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan Yapı işleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 37.350 liralık geçici teminatını, 
B) 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Plan teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansım, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa 
koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplannı 12/7/1971 Pazartesi günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkamğına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 8/7/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6391 /4-4 

Gülveren Ortaokulu Müdürlüğünden : 

ONARIM İLÂNI 
1 — Ankara Gülveren Ortaokulunun 38.955,00 TL. keşif bedelli 

ihata duvarı yapımı, bahçe tanzimi, bina dahilî yağlı boya, badana ve 
tamirat işleri yaptırılacaktır. 

2 — ihale işiyle ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde 
Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle 16 Temmuz 1971 Cuma günü 
saat 15.00 de Gülveren Ortaokulunda Komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

4 — Muvakkat teminat miktarı 2.922,00 TL. olup taliplerin en 
geç ihale gününden üç gün evveline kadar Ankara Bayındırlık Müdür
lüğünden alacaklan yeterlik belgeleriyle 1971 yılı tasdikli ticaret odası 
vesikası ve geçici teminat akçelerini yatırdıklarına dair Ankara Okul
lar Saymanlığından alacağı makbuzlarla birlikte 2490 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi tarifatı muvacehesinde hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Komisyona verme
leri (Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.) ilân olunur. 

6527 / 4-3 
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri iskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

iskenderun civarı Sarıseki - Payas arasında kurulmakta olan 
tesislerimizle ilgili termik kuvvet santralı, körük, boyler, kimyasal su 
tasfiye ve 6.3 KVA ana şalter ünitesi binaları üst yapı inşaatlar» tek
lif alma yoluyla ihaleye çıkarılmıştır. 

ihale 20 Temmuz 1971 Salı günü saat 15.30 da iskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü, Tunus Caddesi No. 63 Ka
vaklıdere - Ankara adresinde toplanacak ihale Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Yapılacak işler içinde başlıca imalât kalemleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Kazı 7.000 M3 

Röpriz 18.000 M 3 

Dolgu 18.000 M 3 

Muhtelif beton 19.000 M 3 

B. Arme demiri 1.80ü Ton 
B. ve B. Arme kalıbı 14.00ü M J 

Oluklu asbestli levhalarla çatı ve duvar kapla
ması 40.000 M 2 

Çelik Konstrüksiyon montajı 3.760 Ton 
Ankraj Bulon ve levhası 120 Ton 
10 cm. lik teçhizatlı yutong çatı plağı 11.000 M2 

Bu iş için gerekli betonarme demiri, çelik konstrüksiyon ve çelik 
borular ISDEMlR'CE verilecek taş ve Agrega ocakları keza idarece 
gösterilecektir. Kırma taş, kum ve çakıl hazırlama, agrega yıkama, 
eleme, tartı ve merkezi beton tesisleri müteahhit firmaca temin ve 
tesis edilecektir. 

ihale evrakı ve ekleri 500,— TL. bedel mukabilinde Müessese Mü
dürlüğümüz adresinden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin en geç 7 Tem
muz 1971 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar bir dilekçe ile Müessese 
Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve 
bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) grubu asgarî 
50 milyon liralık müteahhitlik karnesi; 

b) isteklinin bir taahhüt mevzuu asgarî 30 milyon liralık 
benzer bir işi müteahhit olarak tamamladığına ve kabullerini yaptır
dığına dair resmî belge ile, 

c) 1971 yılma ait ticaret odası belgesi; 
d) Taahhüt beyannamesi (Tamamladığı ve devam eden işleri 

resmî belgeleriyle beraber), 
e) Plan ve teçhizat beyannamesi; 
f) Teknik personel beyannamesi; 
g) Banka referans mektubu, 
h) imza sirküleri. 
isteklilerden iştirak belgesi alanlara durum yazı ile 12 Temmuz 

1971 Pazartesi günü bildirilecektir. 
Teklif vermek için isteklilerin; 
a) 625.000 (Altı yüz yirmi beş bin) liralık geçici teminat mek

tubu veya vezne makbuzu, 
b) ihaleye iştirak edeceklerine dair ÎSDEMÎR'CE verilen belge, 
c) ihale evrakım satm aldıklarına dair makbuzu. 
Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları ve teklif zarflarım 

20/7/1971 Sah günü saat 12.30 a kadar yukarıda belirtilen adreste 
Müessese Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim etmeleri gerekmek 
tedir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi vapsp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. £550/3-3 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

1 —ı Fakültemizin Cebeci Hastanesi Dahiliye ve Cobalt binalarının 
asansörleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —. İşin keşif bedeli 264.000,00 lira ve geçici teminatı 14.310 lira 
olup; nakit teminatlar Ay. Lvz. Müdürlüğünden tahsilat müzekkeresi alı
narak Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne (Dışkapı) yatırıla
caktır. 

3 — İhale 22/7/10711 Perşembe günü saat 11,00 de Ankara Tıp Fa
kültesi Hastanesi (Cebeci) Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve eklerini havi dosya Sıhhiye'deki Mer
kez binası Ayn. Lvz. Müdürlüğünde 8,30 - 16,30 saatleri arasında görüle
bilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak için istekliler : 
a) 14.310,— liralık geçici teminatının (Banka mektupları limit 

dahilî Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına hitaben olması) 
b) 1971 tasdikli ticaret odası belgesi 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan bir 

defada enaz 250.000,— liralık asansör ihalesini ikmal edip kabullerini yap
tırdığını gösterir belgeyi, bilfiil imalât, montaj ve bakımı yönünden asan
sör firması olduğunu, bugüne kadar yaptığı işlerin tarih ve keşif bedel
lerim bildiren referans listesini, Ankara'da asansör bakım teşkilâtı bu
lunduğunu, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren 
malî durum bildirisi belgeleri ile A. Ü. Tıp Fakültesi İştirak Belge Ko
misyonuna 17/7/1971 Cumartesi günü saat 12,— ye kadar müracaat ede
rek iştirak belgesini alıp; teklif mektupları ile birlikte 2490 sayılı Ka
nunun tarifine göre hazırlayacakları zarfa koymaları lâzımdır. 

6 —• İsteklilerin teklif mektuplarını 22/7/1971 Perşembe günü saat 
10,— a kadar makbuz karşılığında Satm Alma Komisyonuna teslim et
meleri şarttır. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar, postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

ilan olunur. 6619 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar îşlerı Reisliğinden: 

1 — Tunceli Ilköğretmen Okulu Spor ve Toplantı Salonu 24 Dai
reli lojman ve ilâve inşaatının bakiye işleri 2490 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesi gereğince müteahhit nam ve hesabına kapalı zart usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (704.967,14) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği ihale Ko

misyonunda 15/7/1971 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (31.950) liralık geçici temi

natını, 
B) 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri Eksiltme şar-

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhi
zat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi 
ibraz suretiyle Yapı ve İmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan 
alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/7/1971 Perşembe günü 

saat 15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat t&rihı 10/7/1971 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6294 4-4 

Cevizli Belediye Başkanlığından: 

1 — Cevizli Kasabası çarşı ve şehiriçi yol kaldırımı beton kap
lama yaptırılacağından 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 12/7/1971 Pazartesi günü saat 13.00 de Belediye 
binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — işin keşif bedeli (145.000) yüzkırkbeşbin lira olup geçici te
minatı 8.500 liradır. 

4 — Bu işe ait dosya ve şartnameleri her gün mesai saatleri da
hilinde Belediye saymanlık dairesinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için en az bu işin kesit 
bedeli kadar ve bu işe benzer iş yaptıklarına ait belgelerini vererek 
ieri dilekçeye eklenerek müracaat edip iştirak belgesi almaları ve bu 
belge ile birlikte 1971 yılı ticaret odası vesikasını, geçici teminat ve 
.nektubunu vesair kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu 
htiva eden zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadaı 
Riyaset makamına vermeleri şarttır. Bu saatten sonra verilen zarf
lar ve postada olan gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

6 — Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6657 / 2-2 



Sahile: 14 (Resmî Gazete) 5 TEMMUZ 1971 

«jılcara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi Mudunuguımen 

1 — Lisemizin 92.358,18 lira keşif bedelli onarım, elektrik vt- s*l 
oı tesisat onarımı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 12/7/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Lise MüdiLlüı 
Odasında yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı 5.867,91 liradır. 
4 — Keşif ve şartnameler bedelsiz olarak mesai saatleri içindi 

her gün okulda görülebilir. 
5 — Talip olanların Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ehli 

yet ve ticaret sicili vesikalariyle birlikte kapalı zarflarını ihale saath 
den bir aaat evvel Komisyona vermeleri şarttır 6220 ' 4-4 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince beheri 70.000 
liradan 140.000 lira muhammen bedelli 2 adet traktör kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Geçici teminatı % de 7,5 hesabıyla 10.050 liradır. 
3 — İhale 2/8/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encü 

meni huzurunda yapılacaktır. 
4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlayacakları 

teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00 e kadar Belediye Yazı Işleı 
Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

5 — Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Te 
raizliklik Amirliğinde görülebilir. 

6 — Telgrafla müracaat kabul edilmez. 
7 — Postada gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

6656 /4-2 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından : 

Ankara Kapalı Cezaevinin etrafına çekilecek tel örgü işi 12.123,80 
TL. muhammen bedelle 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 909,29 TL. dır. 
İhale 19 Temmuz 1971 Pazartesi günü saat 15.00 de C. Savcılığı 

Başyardımcılığı Odasında yapılacaktır. 
Taliplilerin teminat mektuplan üe tekliflerini kapalı zarf içerisin

de ihale saatinden bir saat evveline kadar vermeleri şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 

6715/4-2 

Maliye Bakanlığından : 

1 — Maliye Bakanlığı sarı binasına insan asansörü konulması işi 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (105.000,—) liradır. 
3 — Geçici teminatı (6.500,—) liradır. 
4 — Eksiltme Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Eksilt

me Komisyonu tarafından 26/7/1971 Pazartesi günü saat (16.00) da ya
pılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekülerin : 
A) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
B) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansı, 
C) Teknik personel beyannamesini, 
D) Taahhüt beyannamesini, 
E) Aynı işin benzerinde keşif bedeli kadar iş yaptıklarını göste

rir İş bitirme belgesini, 
ibraz suretiyle Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesini, geçici teminat makbuzunu ve 1971 yılı vizesini taşı
yan ticaret odası vesikasını teklif mektuplariyle birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif zarflarını 26/7/1971 Pazartesi günü saat 
(15.00) e kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracat tarihi 22/7/1971 
Perşembe günü mesai sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6823 / 4-1 

PTT. istanbul Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden : 

Kamyonla senelik malzeme naklettirilecektir 
1 — Müdürlüğümüzce istanbul'da şehir içi (II hudutları dahil) 
2 — istanbul'dan Türkiye dahilinde II hudutları itibarile kaza ve 

nahiyeler dahil, 1) Ankara - İzmir, 2) Trakya - Sakarya - izmit - Bursa, 
3) Balıkesir - Çankırı - Eskişehir - Bolu, 4) geri kalan vilâyetler olarak 
4 grup'a, 

Bir sene müddetle kapalı zarf fiyat teklifi almak suretiyle mal
zeme nakli yaptırılacaktır. 

3 — ihale 23/7/1971 günü saat 10.30 da Sirkeci Büyük Postahane 
karşısı Valde Han Kat 5 de bulunan, istanbul PTT Tesellüm ve Depo 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — istanbul dahili nakliye işinin geçici teminatı 5.000,— lira, is
tanbul'dan her gruba nakliye işinin geçici teminatı ise ayrı ayrı 10000,—< 
onbin liradır. 

5 — Şartnamesi aynı adresten 20,— lira bedelle temin edüebilir. 
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 6787 / 2-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bir adet grayder teklif alma usulüyle satm alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlükten temin edilir. 
3 — Teklif mektuplarının en geç 20/7/1971 Sah günü saat 12.00 ye 

kadar verilmesi şarttır. 
4 — Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 6814 / 2-1 

Gölpazarı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/217 
Gölpazarı İlçesinin Çengeller Köyünden Mustafa Yılmaz tarafın

dan karısı Cemile Yılmaz aleyhine açılan boşanma davasının yapıl
makta olan muhakemesinde: 

Davalı Cemile Yılmaz'ın; adresi tespit edilemediğinden adına 
ilânen tebligat icrasına ve muhakemenin 8/9/1971 Çarşamba günü saat 
9.00 a bırakılmasına karaî verilmiştir. 

Davalı Cemile Yılmaz'ın; yukarıda yazılı belli gün ve saatte du
ruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, keza ilân 
iarihinden itibaren bir ay içinde dahi mahkemeye müracaatı için 
ayrıca mehil verildiği, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6662 

Ordu 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ordu'nun Kökenli Köyünden İbrahim kızı Ayşe Yeşilalan tara
fından davalılar ç.ynı yerden Harun Aktaş, Abdullah karısı Meryem 
(Mehriye) Yeşil alan, Celâl Yeşilalan, Turan Aktaş, Makbule Akdağ 
ve Fatma Yılmaz aleyhlerine ikame eylediği kayıt tashihi davasının 
vapılan açık duruşmasında: 

Davalılardan Makbule Akdağ adına çıkarılan davetiyelerin adresi
nin belli olmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş ve yapılan tahkikata 
rağmen de adresinin bilinemediğinin anlaşılmasına binaen, davetiye
nin davalı Makbule Akdağ'a ilânen yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan adı geçen davalının Ordu 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1966/602 esas numarasından bahisle duruşmanın yapılacağı 16/9/1971 
iarihinde duruşmada hazır bulunması, gelmediği takdirde adına gıyap 
kararı çıkarılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 6669 

Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/80 
Davacı İmar ve İskân Bakanlığı tarafından Kemalettin Özbay-

ramoğlu aleyhine açtığı tescil davasının yapılan duruşmasında: An
kara Hacıbayram Camii civarında Hazine adına kamulaştırılan 88 
f'da 24 parsel sayılı gayrimenkulun maliklerinden Kemalettin Özbay-
lamoğlu'nun tebligata sarih adresi tespit edilemediğinden Usulün 
509 ve 510 uncu maddelerine göre duruşmanın bırakıldığı 13/7/1971 
Salı saat 10.55 de hazır bulunması ilân olunur. 6700 



5 TEMMUZ 1971 (Resmî Gazelte) Sahife : 15 

Maliye Bakanlığından : 

1 — Maliye Bakanlığı sarı binasına insan asansörü konulması işi 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (106.000,—) liradır. 
3 — Geçici teminatı (6500,—) Uradır. 
4 — Eksiltme MilU Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Eksilt

me Komisyonu tarafından 26/7/1971 Pazartesi günü saat (16) da yapı
lacaktır. 

5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A . Plan ve teçhizat beyannamesini, 
B. Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bumı belirten banka referansını, 
C. Teknik personel beyannamesini, 
D. Taahhüt beyannamesini, 
E. Aynı işin benzerinde keşif bedeli kadar iş yaptıklarını gösterir 

iş biıtirme belgesini, 
ibraz suretiyle Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesini, geçici teminat makbuzunu ve 1971 yılı vizesini taşıyan 
Ticaret Odası vesikasını teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — istekliler teklif zarflarım 26/7/1971 Pazartesi günü saat (15) 
e kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

7 —• Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/7/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —« Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 6823 / 4-1 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1.500.000,— TL. keşif bedelli Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi elekt
rik ve sair büyük onarım işine ait teklifler lâyık hadde görülmediğinden 
2490 sayılı Kanun uyarmca aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

1 — Bu işe ait geçici teminat 58.750,—TL. olup, ihale 22/7/1971 
Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi dura-
ğındaki Ankara Üniversitesi inşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 19/7/1971 Pazartesi günü 
mesai saati sonuna kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir di
lekçe ile inşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. Bu iş için daha önce 
verilen iştirak belgeleri geçerlidir. 

4 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemeye
rek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

5 — Teklif zarflan en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Rektörlük binasmdaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6815 / 4-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bir adet grayder teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlükten temin edilir. 
3 — Teklif mektuplarının en geç 20/7/1971 Salı günü saat 12.00 ye 

kadar verilmesi şarttır. 
4 — Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 6S14 / 2-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

YÜZME MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — 302 takım eşofman, 218 adet erkek mayosu, 5 adet bayan ma

yosu, 282 adet havlu, 18 adet çorap, 220 çift lastik ayakkabı, üç adet 
yerli su topu, 48 adet başlık, 22 adet bornoz satm alınacaktır. 

2 — Malzemelere ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 

3 — İhale 12/7/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara'da Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Geçici teminat verilen teklifin % 4 ü kat'i teminat ise ihale 
bedelinin % S i oranmdadır. Geçici teminat makbuzu ile birlikte 1971 vi

zeli ticaret odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne göre hazır
lanmış olan teklif zarfları 12/7/1971 Pazartesi günü saat 14.00 e kadar 
İhale Komisyonu sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — İdare, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya ayrı ayn yapmakta serbesttir. 
Hân olunur. 6853 / 2-1 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu G&ıel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüzce, elde mevcut teknik şartnameler esas
larına göre : 

Malzemeler İhtiyaç yerleri 

3 adet patates soyma makinası 

2 adet bulaşık yıkama makinası 
2 adet et kıyma makinası 

2 adedi Erzurum Yurdu için 
1 adedi Trabzon yurdu için 
Erzurum yurdu için 
1 adedi Erzurum yurdu için 
1 adedi Trabzon yurdu için 

Yukarıda cins, miktar ve~ ihtiyaç yerleri gösterilen 3 kalem malzeme 
satm alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmini bedeli 62.140 TL. olup, geçici teminatı 2.486 TL. 
dır. 

3 — ihale, 19/7/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara - Kurtuluş 
Kıbrıs Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdürlük binasında teşekkül edecek 
ihale Komisyonu tarafından kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası ve teknik şartnameler, Ankara'da Ge
nel Müdürlük binasındaki Malzeme Müdürlüğünde mesai saatleri dahi
linde görülebilir. 

5 — isteklilerin, geçici teminat yatırılmış olduğuna dair makbuz veya 
müddetsiz olarak alınmış banka teminat mektubu ile istekli ortaklık 
olduğu takdirde : 

a) İdare merkezinin bulunduğu yerdeki, ticaret odasından veya 
sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette bu
lunduğunu gösterir ve ihalenin ilân tarihinden sonra alınmış belge, 

b) Ortaklık sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunmaya yet
kil i olduğunu gösterir noterden tanzim edilmiş vekâletname, 
aranacaktır. 

6 — Satın alınacak malzemelerin tamamı bir firmaya ihale edile
cektir. 

7 — Satm alınacak malzemeler, ihtiyaç yerlerinde firmaca monte 
edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 

8 — Teklif mektuplarınm en geç ihale saatinden bir saat önce 
ihale Komisyonuna verilmesi zarurîdir. 

9 — Şartlaşma ve sözleşme yapılacağı gibi; ihale ve sözleşmeye vc 
yüklemenin ifasına ait her türlü resim, vergi ve harçlarla sair bilumum 
masraflar ve bu ihaleye ait ilân bedili satıcı firmaya aittir. 

10 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 6850 / 4-1 

PTT istanbul Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden : 

Kamyonla senelik malzeme naklettirilecektir. 
1 —> Müdürlüğümüzce istanbul'da şehir içi (II hudutları dahil) 
2 —• istanbul'dan Türkiye dahilinde il hudutları itibariyle kaza ve 

nahiyeler dahil 1) Ankara - İzmir, 2) Trakya - Sakarya - izmit - Bursa 
3) Balıkesir - Çankırı - Eskişehir - Bolu, 4) geri kalan vilâyetler olaral. 
4 gruba, 

Bir sene müddetle kapalı zarf fiyat teklifi almak suretiyle malzeme 
nakli yaptırılacaktır. 

3 — ihale 23/7/1971 günü saat 10.30 da Sirkeci Büyük Postallar -
karşısı Valde Han Kat 5 de bulunan istanbul PTT Tesellüm ve Depo M i . 
dürlüğünde yapılacaktır. 

4 —> istanbul dahilî nakliye işinin geçici teminatı 5.000,— lira 
istanbul'dan her gruba nakliye işinin geçici teminatı ise ayrı ayrı 10.000,-
(Onbüı) liradır. 

5 — Şartnamesi aynı adresten 20,— lira bedelle temin edilebilir. 
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ya; 

makta serbesttir. 
Tel : 37 21 59 6787 / 2-1 
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Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza Hakimliğinden : 

1970/1453 
Hırsızlıktan sanık Çiçekdağ'mın Akçakurt Köyünden Mehmet oğlu 

1928 doğumlu, Fatma'dan doğma, Hayri Aytekin'in yapılan duruşma
ları sonunda : CK. nun 491/4, 522, 525 inci maddelerine göre altı ay ha
pis, altı ay genel gözetim altında bulundurulmasına dair verilen 
31/12/1970 tarih esas 1970/1453, karar 1970/1240 sayılı hüküm, yapılan 
aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ olunamadığından 7201 
sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ka
rar verilmiştir. İlân tarihinden İtibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ eûü-
miş sayılacağı duyurulur, 6684 

sırasında davalı adres bırakmadan semti meçhule gittiğinden daveti
yenin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan: 

Akçadağ Kazası Karapınar Köyünden olan davalı Muharrem 
Karadağ'ın duruşmanın bırakılmış olduğu 2/8/1971 Pazartesi günü saat 
9.00 da bizzat mahkemeye gelmediği veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmediği takdirde hakkında gıyap kararının çıkartılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5574 

1971/109 
Tehlikeli surette vasıta kullanmak suçundan sanık Şereflikoçhisar 

Aliuşağı Köyünden Çapar oğlu, 1947 doğumlu, Zehra'dan doğma Hü-
daverdi Işılak'ın duruşmaları sonunda : CK. nun 565/1, 59/2, 647 saydı 
kanunun 4/1 maddeleri gereğince 10 lira hafif para cezasına dair veri
len 2/3/1371 tarih, esas 1971/109, karar 1971/169 sayılı hüküm arama
lara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ olunamadığından 7201 sayılı 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm tebliğ edilmiş sa
yılacağı duyurulur. 6685 

1970/569 
Müessir fiil, hakaret ve tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Sorgun 

İlçesi Çavuş Köyünden Hasan oğlu, 1947 doğumlu, Lütfiye'den doğma 
Satılmış Demirer'üı yapılan duruşmaları sonunda : CK. nun 456/4, 482/3, 
6085 sayılı Kanun 23 Md. CK. 565/1-2, 74 ve 75. maddeleri gereğince 3 
ay hapis, 6 gün hafif hapis, 250 lira ağır para cezası, 18 lira hafif para 
cezası, 4 gün meslekten men ve 7 gün süre i\e şoför ehliyetinin muvak
katen geri alınmasına dair verilen 16/6/1970 tarih esas 1970/569, karar 
1970/521 sayılı hüküm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ 
olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren engeç 15 gün 
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı duyurulur. 6686 

1970/1429 
Bıçakla yaralamak suçundan sanık, Kastamonu Akkaya Nahiyesi 

Halipoğlu Köyünden Satı oğlu, Hatice'den doğma 1951 doğumlu, Kemal 
Kabuloğlu hakkında TCK. nunun 457/1, 456/4, 647 SK. 6 ncı maddeleri 
gereğince 266,60 lira ağır para cezasına dair 5/3/1971 tarih ve 1970/1429 
esas, 1971/187 sayılı karar, aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine, ilandan itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı, hususunun ilânen, tebliğ olunur. 6687 

Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/341 
Davacı Makbule Kahraman tarafından davalı Muhatrem Kahra

man aleyhine açmış olduğu nafaka davasmm icra küınan muhakemesi 

Karacabey Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/895 
Davacı Karacabey K. Ahmet Mahallesinden Mehmet Atik tara

fından davalı Balya Belediye Başkanlığı ve Soma GL. İşletmesinde 
şoför Hüseyin Demir aleyhine ikame olunan 20.000 TL. sı tazminat 
davasında: 

Davalılardan Hüseyin Demir'in adresi tespit edilemediğinden 
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bıra
kıldığı 14/7/1971 günü saat 9.00 da Karacabey Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, 
davetiye tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6661 

Ankara Üçüncü ßulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/205 
K. No : 1971/320 
Sarhoşluk suçundan mahkemmeizin 8/4/1971 tarihli ilâmı üe C K . 

nun 572/1, 647/4 üncü maddeleri gereğince 300 lira hafif para cezası 
ile hükümlü Osman oğlu 1939 doğumlu Mevlüt Duran hakkındaki gıya
bî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 6688 

Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/217 
Davacı Hazine vekili Avukat A l i Bahadırlı tarafından adresi bili

nemeyen Panos Dalbadanyan karısı Aksa, oğlu Kirkor, Karabat, Bün-
yamin ve kızı Virjin ve diğer kızı Azadolinin gaipliğine karar verilmesi 
hakkında açtığı ve davacı tarafa müdahil Maryam Kevonyan ve Marga-
ret Kazancıyan vekilleri Avukat Hulusi Reşa iltihakı ile yapılan açık 
yargılama sırasında : 

Gaipler hakkında bilgileri olanların ilân tarihinden itibaren takdi-
ren altı ay zarfında bilgilerini bildirmek üzere davetiye yerine kaim ola
rak ilâna karar verildiğinden Medenî Kanunun 32 nci maddesi uyarınca 
keyfiyeti lân olunur. 6660 

RESMİ GAZETE'NİN PERAKENDE SATIŞ YERt 
ABONE VE İLAN TARİFESİ 

1 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 150 lira olup, bedelin İşletmemize geliş tarihini takip eden,aybaşından itibaren 
kaydı yapılır. 

2 — Resmî Gazete'nin günlük perakende satış fiyatı 50 kuruş, günü geçmiş nüshalarından mevcutlarının satış bedeli 100 
kuruştur. 

Taşraya gönderme için yapılacak ambalaj masrafı ile posta ücreti alıcıya aittir. 
3 — Resmî Gazete çalışma saatleri içinde, Başbakanlık binasının altındaki Resmî Gazete Dağıtım Deposunda perakende 

olarak satılmaktadır. 
4 — Resmî Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Adana, Afyon, Ankara (Ulus), Ankara (Maltepe), Çanakkale, Diyarbakır, 

Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki Yayınev-
lerinde de perakende satılmaktadır. 

5 — Her ne sebeple olursa olsun 10 gün içinde alınmayan ve talep olunmayan Resmî Gazeteler ücrete tabidir 
6 — Ortalama 8 kelimelik beher satır ilân ücreti 10 liradır. 
7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve C. Senatosu Tutanak Dergilerinin abone bedeli ayrı ayrı 150 şer lira 

olup, Resmî Gazete aboneleri bir teşriî devre için abone kaydolunur. 
8 — Bedellerin posta masrafı verilmeksizin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Posta Çekleri 

Merkezindeki 10003255 sayılı hesabına posta havalesiyle gönderilerek dununun bir yazı ile açıklanması gerekmektedir. 
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sennay* İfletmesl 
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Atatürk Üniversitesi Basımevi Döner Sermayesinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi  
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