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K A N U N L A R 
Kâmil Akman hakkındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmesine dair Kanun 
Kanun No : 1426 Kabul tarîhi: 8/7/1971 

Madde 1 —• Yargıtay 1 inci Ceza 'Dairesinin 1/7/1967 gün ve esas 
1967/1707, karar 1967/1742 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzurum Ağır 
Ceza Mahkemesinin 11/4/1967 gün ve esas 1967/25, karar 1967/25 sa
yılı hükmü ile T. C. Kanununun 450 inci maddesinin 4 ve 7 numaralı 
bencileri uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta 
Gördes İlçesinin Kavakyeli nüfusunda kayıtlı iken Salihli İlçesinin Es-
kicami Mahallesi cilt 61, sayfa 78 ve 1028 hanesine naklen kaydedilen 
A l i Nacioğlu, Ayşeden doğma 20/10/1945 doğumlu Kâmil Akman hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 —-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1427 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza 'Dairesinin 14/10/1967 gün ve 
1967/698 esas, 1967/2368 karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya Ağır 
Ceza Mahkemesinin 13/2/1967 gün ve 1966/203 esas, 1967/10 karar sa
yılı hükmüyle T. C. K. nun 450/4 üncü maddesi hükmünce ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Akyazı İlçesi Merkez Ye-
niköyü, hane 18, cilt 8, sayfa 125 de kayıtlı Hüseyin oğlu, Fatmadan 
olma 13/3/1940 doğumlu Kemal Uluköylü hakkındaki işbu ölüm cezası
nın yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — -Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —• Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kabul tarihi : 8/7/1971 Kanun No : 1428 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 1/6/1968 gün ve esas : 
1967/2478, karar : 1968/1646 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Van Ağır Ceza 

Mahkemesinin 7/8/1967 gün ve esas : 1967/31, karar : 1967/77 sayılı 
hükmüyle T. C. K. nun 450/8 inci maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Van'ın Gürpınar İlçesi, Hoşap 
Bucağı, Işıkpmar Köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Necmettin 
oğlu, Emme'den olma, 1/1/1947 doğumlu Nurettin Kahraman hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Mahmut Yel hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1429 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 —• Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 11/4/1969 gün ve 
esas : 1969/527, karar : 1969/1075 sayılı ilâmı ile kesinleşen, İzmir Ağır 
Ceza Mahkemesinin 30/12/1968 gün ve esas : 1968/96, karar : 1968/315 
sayılı hükmiyle T. C. K . nun 450/9 uncu maddesi hükmünce ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta İzmir'in Çeşme İlçesi, Mer
kez Çiftlik Köyü, hane 101, cilt 7, sayfa 45 de kayıtlı Şükrü oğlu, Zeh
ra'dan olma 10/8/1929 doğumlu Mahmut Yel hakkındaki işbu Ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Faik Vartekli ve Kadriye Partici haklarındaki ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1430 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 18/12/1969 tarihli ve 
esas 1969/2780, karar 1969/3350 sayılı ilâmı ile kesinleşen Manisa Ağır 
Ceza Mahkemesinin 13/5/1969 gün ve esas 1968/79, karar 1969/90 sayılı 
hükmü ile T. C. Kanununun 64 ve 450/7 maddeleri hükmünce ölüm ce
zasına mahkûm edilmiş bulunan sicilli nüfusta Turgutlu'nun Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, 27 cilt ve sayfa 20ı de nüfusa kayıtlı Yakupoğlu Ya-
şa'dan doğma 1/9/1936 doğumlu Faik Vartekli ile T. C. Kanununun 64 
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ve 450/7 nci maddeleri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan sicilli nüfusta Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 hane, 27 cilt, 
sayfa 20 de nüfusa kayıtlı Yakup kızı Yaşa'dan doğma 1/4/1947 do
ğumlu Kadriye Partici haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1431 Kabul tarihi; 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 27/1/1970 gün ve 
esas 1969/3519, karar 1970/271 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Düzce Ağır 
Ceza Mahkemesinin 18/9/1969 gün ve esas 1967/136, karar 1969/87 sa
yılı hükmü ile T. C. K. nun 450/9 delaletiyle aynı maddenin son fıkrası 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Düzce'-
nin Gölyaka Bucağının Hacısüleymanbey Köyü hane 106/2, cilt 19 ve 
sayfa 60 da kayıtlı Mehmet A l i oğlu Şerife'den doğma 1/8/1330 do
ğumlu Hacı Ahmet Tonya hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1432 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 31/5/1969 gün ve 
esas 1968/3044, karar 1969/1695 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Kastamonu 
Ağır Ceza Mahkemesinin 24/9/1968 gün ve esas 1966/206 karar 1968/191 
sayılı hükmü ile T. C. Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Kastamonu İline bağlı Taş
köprü İlçesinin Çoroğlu Köyü, hane 13, cilt 8 ve sayfa 19 da kayıtlı İb
rahim oğlu Hikmet'den doğma 1/7/1948 doğumlu Hüseyin Bulut hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 

Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı haklarındaki ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1433 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 10/5/1968 tarihli ve 
esas 1067/2557, karar 1968/1301 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Sakarya 
Ağır Ceza Mahkemesinin 15/8/1967 gün ve esas 1966/244, karar 1967/150 
sayılı hükmü ile T. C. Kanununun 64 ve 450/9 maddeleri hükmünce 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan sicilli nüfusta Sakarya İline 
bağlı Akyazı Kazasının Kanlıçay Köyü, 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nuri oğlu, Selfinaz'dan doğma 1927 Şavşat 
doğumlu Mevlût Balcı ile T. C. K. Kanununun 64 ve 450/9 uncu madde
leri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Sa
karya Ili'nin Erenler Köyü, 581 hane, 88/107 cilt ve sayfa numarasında 
nüfusta kayıtlı Nuri oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 doğumlu Zekeriya 
Balcı haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ve
rilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1434 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 27/1/1970 gün ve 
esas 1969/1372, karar 1970/272 sayılı İlâmı ile kesinleşen, Bartın Ağır 
Ceza Mahkemesinin 14/2/1969 gün ve esas 1968/92, karar 1969/9 sayılı 
hükmü ile T. C. Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicil, nüfusta Bartın İlçesi, Tuzcular Köyü, 
hane 15, cilt 19 ve sayfa 32 de kayıtlı Şaban oğlu Hatice'den doğma Şu
bat 1946 Bartın doğumlu Ahmet Balıkçı hakkındaki işbu ölüm cezasının 
yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakam yürütür. 

13/7/1971 

Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1435 Kabul tarihi : 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 27/9/1968 gün ve 
esas 1968/513, karar 1968/2337 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Manisa Ağır 
Ceza Mahkemesinin 21/11/1967 gün ve esas 1967/8, karar 1967/219 
sayılı hükmü ile T. C. K. nun 450/4 maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Mardin Ili'nin Ömerli İlçesi Hır-
babellik (Sivritepe) Köyü hane 7, cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada kayıtlı 
Ahmet oğlu Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu Cemil Yıldız hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Madde 2 —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakam yürütür. 

13/7/1971 

Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1436 Kabul tarihi : 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 6/3/1970 gün ve esas 
1069/1397, karar 1970/629 sayılı ilâmı ile kesinleşen, Eskişehir Ağır Ce
za Mahkemesinin 31/1/1969 gün ve esas 1969/2, karar 1969/5 sayılı 
hükmü ile T. C. K. mm 450/4 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Alpu Nahiyesinin Bozan Köyü hane 66, 
cilt 51, sayfa 158 de kayıtlı Mehmet oğlu Habibe'den doğma 10/4/1946 
doğumlu Nail Kır hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

Madde 2 — ' B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakam yürütür. 

13/7/1971 

Mehmet Karabaş (Karataş) hakkındaki ölüm Cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1437 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 19/6/1970 gün ve esas 
1969/2416, karar 1970/1979 sayılı ilâmı ile kesinleşen Niğde Ağır Ceza 
Mahkemesinin 19/3/1969 gün ve esas 1966/136, karar 1969/48 sayılı 
hükmü ile T. C. K. nun 418/1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Bor İlçesinin Kemerhisar Nahiyesine bağlı 
Badak Köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8 numarasında kayıtlı Mehmet 
oğlu Hüsne'den doğma 6/5/1933 doğumlu Mehmet Karabaş (Karataş) 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

(Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

13/7/1971 13/7/1971 
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24/2/1970 tarih ve 1235 sayılı, 8/6/1959 tarih ve 7334 
saydı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1438 Kabul tarihi; 8/7/1971 

Madde 1 — İlişik 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar, 
24/2/1970 tarih ve 1235 sayılı İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 
Kadro Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere «Bursa İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi» haslığı altında eklenmiştir. 

Madde 2 — 7334 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5 —• e.) Akademide bölüm, kürsü, enstitü kurmak ve Aka
demiye bağlı yüksek dereceli öğretim, eğitim ve araştırma kurumları 
açmak, bu kurumları birleştirmek, kaldırmak veya mevcut kurumları 
Akademiye bağlamak ve sair her türlü akademik çalışmalarla ilgili hu
suslar hakkında karar vermek. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/7/1971 

Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 

D. 

(1) SAYILI C E T V E L 

Görevin adı Adet Aylık 

A) öğretim üyesi 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 

Profesör 

» 

» 

Doçent 

Asistan 

» 
» 

Okutman 

» 

B) Öğretim yardımcıları 

(2) S A Y I L I C E T V E L 
Akademi Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Enstitü Müdürü 
Laboratuvar Şefi 

2 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
5 
6 

3 
3 
6 
8 
3 
3 
4 

1 
3 
2 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
100 
950 
800 
700 

700 
600 
600 
450 

1 250 
1 100 

950 

400 
300 
300 
300 

No. Baslığı 

Run! 
Düstur Gazete 
Tertip C i U Sahile San 

ilgili Kanunlar : 
İktisadi ve Ticari İ l imler Akademileri Kadro Kanuna 

6/S/197» 
7334 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kanunu 15/6/1959 

1235 
9 

40 
686 

1289 
13438 
10231 

istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa Ek Kanun 

Kanun No : 1439 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — 4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanarak istanbul 
Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesine bağlı olarak «Jeodezi ve Fotoğ-
rametri» Mühendisliği bölümü açılmıştır. 

Madde 2 —• Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği bölümünün amaç 
ve görevleri şunlardır : 

a) İlgili bilim dallarında, mühendislik ve yüksek mühendislik sevi
yelerinde öğretim yapmak, bilimsel araştırmalar ve doktora çalışmaları 
yaptırmak, 

b) istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bütün fakülte ve okulla
rının topografya derslerini okutmak üzere dersler açmak ve bu derslerle 
ilgili bütün uygulama çalışmaları ile arazi tatbikatlarını yaptırmaktır. 

Madde 3 — istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 7/7/1948 tarihli 5246 sayılı Kanuna ek ve tadillerine bağlı (1) sayılı 
cetvelin inşaat Fakültesine ait kısmından (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar çıkarılmış ve 1 inci madde uyarınca açılan Jeodezi ve Fotoğrametri 
bölümüne ait ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Madde 4 — Bu kanunla inşaat Fakültesine eklenen kadrolardan (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1971 bütçe yılında kullanılamaz. 

Geçici madde — (1) sayılı cetvelle kadro'arı Jeodezi ve Fotoğra
metri bölümüne nakledilenlerin yeniden tayinlerine lüzum olmadan, bun
lar (2) sayılı cetveldeki kadrolara geçerler ve aylıklarını bu kadrolardan 
almaya devam ederler. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/7/1971 

D. 

(1) SAYILI C E T V E L 

Görevin adı Sayı Aylık 

4 
5 
6 

Profesör 
Doçent 

» 

9 Asistan 
10 » 

a) öğretim üyeleri 

o) öğretim yardımcıları 

(2) SAYILI C E T V E L 

a) öğretim üyeleri 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 

o) öğretim yardımcıları 

i 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

1 500 
1 100 

950 

600 
500 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

(3) SAYILI C E T V E L 

Görevin adı Sayı Ücret 

Bölüm Başkanı 170 

No. 

İ l i i l i Kanon : 
4936 Üniversiteler iKomrau 

Boslı&ı 

18/6/1M« 

A M I B I 
'Duatur* Gazete 
Tertip C i l t Sahife Savı 

27 1423. 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okul Açıl
masına dair 10/3/1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldı
rtmasına ve istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 7/7/1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellere Mühendislik - Mimarlık Fakültesi başlığı altında 

yeni kadrolar eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 1440 Kabul tarihi: 8/7/1971 

Madde 1 — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul 
açılmasına dair 10/3/1954- tarihli ve 6374 sayılı Kanun kaldırılmış, bu 
teknik okulun bütün hak ve vecibeleriyle varlıkları, istanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı olarak 4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
kurulmuş bulunan Mühendislik - Mimarlık Fakültesine devrolunmuştur. 

Madde 2 —• ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 5246 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele; ilişik 2 sayılı cetveldeki kadrolar da aynı 
kanuna bağlı 2 sayılı cetvele eklenmiştir. 
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Mühendislik - Mimarlık Fakültesinin münhal öğretim üyesi kadro
larına aslî görevle atanma yapılıncaya kadar diğer fakültelerden ek gö
revle gönderilmiş olanların üniversite tazminatına halel gelmez. 

Madde 3 —• Mühendislik - Mimaride Fakültesinde 4936 sayılı Kanun 
ve tadillerine göre kurulacak organlar aslî görevi bu fakültede bulu
nanlar tarafından teşkil olunur. Fakültenin çeşitli mühendislik ve mi
marlık konulariyle ilgili kürsülerin bölümler halinde birleşerek yapacak
ları akademik faaliyetler istanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca ha
zırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Geçici madde 1 — 1969 - 1970 öğretim yılından önce teknik okula 
alınıp 6374 sayılı Kanunun kaldırılması ile Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesine intikal eden öğrencilerin öğrenimleri, bu fakülte tarafından, 
eski yönetmelikler ve müfredata uygun olarak, tamamlatılır. Bu öğren
cilere fakülte diploması verilir ve fakülte mezunlarının unvan ve yetki
lerine sahip olurlar. Teknik Okuldan daha önce mezun olanlar ellerin
deki diplomalarla Mühendislik - Mimarlık Fakültesi mezunlarının unvan 
ve yetkilerine sahip sayılırlar. Eski öğrencilerle eski mezunların istan
bul Teknik Üniversitesinin Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar diplo
ması veren fakültelerin üst yarı yıllarına intibakları istanbul Teknik 
Üniversitesi .Senatosunca düzenlenmeye devam olunur. 

Geçici madde 2 — Bu kanunim yayımından itibaren 6 yıl süre ile 
istanbul Teluıik Üniversitesi Senatosu, Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesinde ek görev veya ders görevi almış diğer fakülteler öğretim üyele
rinden gerekli gördüğü sayıda öğretim üyesine 3 üncü maddede sözü 
edilen kurumları teşkil etme görevi verilebilir. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/7/1971 

D. 

No. 

(1) SAYILI C E T V E L 
Görevin çeşidi 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
A) öğretim üyesi 

Sayı Aylık 

1 Profesör 10 2 000 
2 10 1 750 
3 10 1 500 
4 » 12 1 250 
5 Doçent 30 1 100 
6 » 

B) öğretim yardımcıları 
30 950 

7 Asistan 50 800 
8 » 50 700 
9 50 600 
4 Uzman 2 1 250 
5 •4 1 100 
6 5 950 
7 5 800 
8 » 6 700 
4 Okutman 2 1 250 
5 » 2 1 100 
6 3 950 
7 

(2) SAYILI C E T V E L 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

4 800 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Dekan 1 210 
Bölüm Başkanı 6 170 

BaslıSı 
Düstur" 
Tertip Cilt 

Gazeıte 
Sahife Sayı 

i l g i l i Kanun :> 
istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 

,12/7/1918 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 

Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesinin 14/7/1971 günlü toplantısında; Asıl Üyelerden Muhittin Taylan 
seçilmiştir. 

Y Ö N E T M E L İ K 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yönetmeliği 

Kuruluş : 
Madde 1 —• Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı «Hacettepe Nüfus 

Etüdleri Enstitüsü» adında tüzel kişiliğe haiz bir Enstitü kurulmuştur. 

Amaç : 
Madde 2 — Enstitümün amacı, özellikle Türkiye'de ve Dünya'da 

nüfus konuları ile ilgili tıbbî, sosyal ve ekonomik soıunlan araştırmak, 
bu konularda personel yetiştirmek ve eğitim ile ilgili çalışmalarda bu
lunmak ve bu alanlarda diğer kurumların yaptıkları çalışmalara katıl
maktır. 

Organlar : 
Madde 3 — Enstitü'nün organları şunlardır : 
a) Müdür 
b) Yönetim Kurulu 
c) Danışma Kurulu 
Madde 4 — Enstitü Müdürü : Enstitü Müdürü Hacettepe Üniver

sitesi Senatosu tarafından Hacettepe Üniversitesinde görevli öğretim 
üyeleri arasından 3 yıl için seçilir. Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. 

Enstitü Müdürü Üniversite içinde ve dışında Enstitü'yü temsil 
eder. Müdürün yokluğunda kendisine Genel 'Sekreter vekillik eder. 

Genel Sekreter, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından üç yıl 
için seçilir. Süresi biten Genel Sekreterin yeniden seçilmesi caizdir. Gö
revi başında bulunmayan Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyelerinden 
birini veki! seçer. 

Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Da
nışma Kurulunca önerilen ve Senatoca kabul edilen genel esaslar çer
çevesinde Enstitü işlerini yürütür. 

Enstitü Müdürü, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Madde 5 — Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü ile 

Genel Sekreterden ve ayrıca Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
görevlileri arasmdan Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından üç yıl 
süre ile seçilen üç üyeden kurulur. 

Yönetim Kurulu, olağan olarak her ay toplanır. Bunun dışında Baş
kanın veya Genel Sekreterin veya üyelerden ikisinin isteği üzerine ara 
toplantılar yapılabilir. Ara toplantıların gündemi o toplantıda Yönetim 
Kurulu Kararı ile tespit olunur. 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Enstitü eğitim ve araştırma hizmetleri ile ilgili gerekli karar

ları almak, 
b) Enstitüye tayin edilecek akademik ve idarî personel için tayin 

makamına teklifde bulunmak, personelin terfi ve diğer özlük işlerinde 
Universite'nin genel prensipleri içinde karar vermek, 
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c) Enstitü öğretim üye ve yardımcılarının akademik toplantıla
rını ve öğrenci seminerlerini düzenlemek, 

d) Enstitü mensuplarından kongre ve konferanslara katılmak, 
bilgi ve görgüsünü artırmak üzere, Üniversite dışına gideceklere izin 
verilmesi için Üniversite yetkili makamlarına teklifte bulunmak, 

e) Nüfus Bilimleri ile ilgili konularda eğitim görecek öğrencilere 
burs tahsisi için Üniversite yetkili makamına teklifte bulunmak, 

f) Enstitünün yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve gelecek 
çalışma yılı programı ile ilgili karar almak, 

g) Enstitü bütçesini hazırlayarak Senatonun onayına sunmak, 
kesin hesapları incelemek ve bu husustaki görüşünü Rektörlüğe bil
dirmek, 

iı) Enstitü Müdürü veya üyeler tarafından görüşülmesi istenen 
diğer işleri incelemek ve karara bağlamak. 

Madde 6 — Danışma Kurulu : Danışma Kurulu Enstitü Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine Hacettepe Üniversitesi içinden veya dışından 
ve nüfus sorunlarının çeşitli yönleriyle ilgili bilim ve meslek mensupları 
arasından süresiz olarak Üniversite Senatosu tarafından seçilir. Danış
ma Kurulu üyelerinin sayısı Senatoca saptanır. 

Danışma Kurulu, Enstitü çalışma raporlarını inceler ve görüşlerini 
Üniversite Senatosuna sunar. Türkiye'de ve Dünya'da nüfus sorunları 
üzerindeki çalışmaları da gözönüne alarak Enstitünün gelecekteki çalış
maları için tavsiyelerde bulunur. Danışma Kurulu mutad olarak yılda 

bir defa Enstitü Müdürünün daveti ile toplanır. Danışma Kurulu top
lantısını Müdür açar ve celseyi yönetmek üzere bir başkan, bir başkan 
yardımcısı ve ilki kâtipten kurulu divan seçilir. Zabıtlar, divan üyeleri 
ve başkan tarafından imzalanır. 

Madde 7 — Nisap : Enstitü organlarının seçiminde Senato üyele
rinin yarısından bir fazlasının oyu gereklidir. Senato üyelerinin 2/3 oyu 
ile Enstitü organlarının hizmet süreleri sona erdirilebilir. 

Yönetim Kurulunda nisap, üyelerin yarısından fazlasıdır. Kararlar 
toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulu mev
cudu ile toplanır. 

Madde 8 — Enstitü gelirleri, Hacettepe Üniversitesi Bütçesine ko
nan ödenekler ıie resmî ve özel kurumlar veya şahısların yaptığı bağış
lardır. 

Madde 9 —• Enstitü ita amiri Rektör veya görevlendireceği Rek
tör Yardımcısı veya Enstitü Müdürüdür. Tahakkuk amirini Rektör ta
yin eder. Sarf evrakında Genel Sekreterin veya yetkili vekilinin de im
zası bulunur. 

Madde 10 —• 28/12/1967 tarihinde Senato tarafından kabul edilen 
«Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Yönetmeliği» yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Madde 11 —• Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürrülüğe girer. 

Yüksek Seçim Kurulu Kararlan 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 266 
İtiraz No : 
Kurulumuz Başkanlığından alman 4/7/1971 günlü yazıda : 10 Ekim 

1971 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin (C) 
grubunda yer alan illerde yenilenmesi seçimleriyle birlikte birer Cum
huriyet Senatosu Üyeliği boşalmış bulunan (Eskişehir, Sivas) illerinde 
doldurma ve yine birer milletvekilliği boşalmış bulunan (Bursa, Diyar
bakır, Edirne, Elâzığ, Malatya ve Nevşehir) İllerinde Milletvekili ara 
seçimleri yapılması gerektiğinden 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 17 nci maddesinde sayılan memur, hizmetli ve 
Belediye Başkanları ile 13/7/1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 33 üncü maddesinde yazılı Siyasî Partiler İl ve İlçe Yönetim 
Kurulları başkan ve üyelerinden adaylıklarını koyacakların, görevle
rinden çekilme tarihleri hakkında Kurulca, düzenleyici bir karar veril
mesi istenilmiş olmakla konu incelendi, gereği konuşulup görüşüldü : 

24/5/1951 günlü, 304 sayılı Yasanın 29/5/1965 günlü, 238 sayılı 
Yasa ile değişik 4 üncü maddesinin son fıkrasında «Cumhuriyet Senato
sunda boşalan yerler için ara seçimi yapılmaz. Ancak üçte bir yenileme 
sırasında bu açık yerler de doldurulur.» hükmüne yer verilmiş; 25/5/1961 
günlü, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının 13/2/1965 günlü, 533 
sayılı Yasa ile değiştirilmiş 5 inci maddesi son fıkrasında da : «Ara se
çimleri, Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için 
yapılan seçimlerle birlikte yapılır. Ancak, dönemin bitmesine bir yıl 
kala milletvekilliği için ara seçimi yapılmaz.» denilmiştir. 

Yukarıda yazılı hükümler karşısında, 10 Ekim 1971 gününde (C) 
grubundaki illerde Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi yenilenirken; 
aynı zamanda boşalan Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin doldurulması ve 
milletvekili ara seçimleri de yapılacaktır. 

Bu seçimlerin, başlangıç günleri ile oy verme günleri yasa ile belli 
edilmediğinden, genel seçim olarak nitelendirilemezler. Bu hal 25/5/1961 
günlü, 306 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı se
çimlerin yenilenmesine benzerlik arzetmektedir. Zira boş Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin doldurulması' seçimleri ile milletvekili ara seçim
lerinin Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi seçim
leriyle birlikte yapılacağı belli ise de, Cumhuriyet Senatosu Üyeleriyle 
Milletvekilliklerinden kaçının hangi illerde boşaldığının ilgililerce bilin
diği söylenemez. Seçimin başlangıç tarihine çok yakın bir zamanda da 
bu boşalmalar olabilir. Bu koşullar içinde memurlarla siyasî partilerin 
il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyelerinden görevlerinden çekil
meleri gerekenler hangi tarihte çekileceklerini kestiremezler. Kanun ko

yucunun bu yüzden bazı kimseleri seçilme hakkından yoksun bırakabi
leceği de düşünülemez. Bu itibarla nerelerde kaç Cumhuriyet Senatosu 
Üyeliğinin ve Milletvekilliğinin boşaldığının ve seçiminin yapılacağının 
Kurulumuzca ilân edilmesi zorunluğu vardır. Boşalan yerler için 306 sa
yılı Yasanın 17 nci maddesine göre görevli oldukları seçim çevresinden 
adaylıklarını koyacak veya aday gösterilecek memur, hizmetli ve bele
diye başkanları ile 648 sayılı Yasanın 33 üncü maddesine göre aynı seçim 
çevresinde aday olmak isteyen Siyasî Partiler İl ve İlçe Yönetim Kurul
ları Başkan ve Üyelerinin, Kurulumuzca Resmî Gazete ile ve Türkiye 
Radyoları ile yapılacak ilânı kovalayan (7) gün içinde görevlerinden 
çekilmeleri gerekir. 

Kurulumuzun Resmî Gazetemin, 31/3/1968 günlü, 12265 sayılı nüs
hasında yayımlanmış bulunan 28/3/1966 günlü, 54 sayılı kararı ile, 
17/1/1988 günlü, 9 sayılı kararında da aynı ilke benimsenmiş bulun
maktadır. 

Nerelerde, kaç milletvekili seçileceğinin yurttaşlara duyurulması 
amacını güden Yasa koyucu, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
7 nci maddesinde, genel milletvekili seçiminde illerin çıkaracağı millet
vekili sayısının, seçimin başlangıç gününden 15 gün önce Resmî Gazete 
ve radyo ile yayınlanmasını gerekli saymıştır. Bu itibarla yu
karıda yazılı yasa hükmüne kıyasla 10 Ekim 1971 Pazar günü boşalan 
illerdeki Cumhuriyet Senatosu Üyeliklerinin doldurulması ve Milletvekili 
ara seçimlerinin nerelerde ve kaçar kişi için yapılacağının seçimin baş
langıç tarihi olan 3 Ağustos 1971 tarihinden en az (15) gün önce Ku
rulumuzca Resmî Gazete ile ve Türkiye radyoları ile ilân edilmesi ge
rekli görülmüştür. 

Bu ilke, 8/3/1966 günlü, 36 sayılı ve yukarıda yazılı 17/1/1968 gün
lü 9 sayılı kararımızda da kabul edilmiştir. 

Sonuç : 1 — 10 Ekim 1971 Pazar günü Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin (C) grubu illerde üçte birinin yenilenmesi seçimleriyle birlikte 
yapılacak olan birer Cumhuriyet Senatosu Üyeliği boşalmış bulunan 
(Eskişehir ve Sivas) İllerinde bu üyeliklerin doldurulması ve yine birer 
milletvekilliği boşalmış olan (Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Malat
ya ve Nevşehir) İllerinde milletvekili ara seçimlerinde aday ve önseçim 
adayı olmak isteyen veya gösterilen memur, hizmetli ve Belediye Baş
kanları ile siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üye
lerinin bu seçimlerin başlangıcından en az 15 gün önce Yüksek Seçim 
Kurulunca Resmî Gazete ve Türkiye Radyolariyle yapılacak ilândan iti
baren 7 gün içinde görevlerinden çekilmeleri gerekeceğine, 

' 2 —• Kararın tümünün Başkanlıkça uygun görülecek zamanda 
Resmî Gazete'de ve özetinin radyo bildirisi halinde Türkiye Radyolariyle 



Sahile : 6 (Resmî Gazete) 17 TEMMUZ W\ 

yayınlanmasına, ayrıca kararın tümünün t l ve ilçe Seçim Kurulları Baş
kanlıkları ile Siyasî Partiler Genel Başkanlıklarına bir genel yazı halin
de gönderilmesine 5/7/1971 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 280 

Şehir ve kasabalarda muhtar ve ihtiyar heeytleri teşkiline dair 4541 
sayıh Kanunun 18/7/1963 günlü ve 287 sayılı Yasa ile değişik 8 inci 
maddesinin 9 uncu bendinde öngörülen ( ağır hapis cezası 
ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak) koşulundan yoksun olma
sına rağmen 6/6/1971 Pazar günü yapılan seçimde, Akşehir Merkez İstas
yon Mahallesi İhtiyar Heyeti Asil Üyeliğine seçUip itiraz edilmemesi nede
niyle tutanağı da kesinleşmiş bulunan Ahmet Acar'a verilmiş olan tuta
nağın iptaline karar verilmesi, Akşehir Kaymakamlığının 24/6/1971 gün 
ve 442/11 sayıh yazısiyle istenilmiş; Kurulumuzun 29/6/1971 günlü ve 
muhabere 7395 sayılı ara kararı uyarınca adı geçenin hükümlülük ilâ
mının onanüı örneği ile bu hükümlülüğün kesinleşme ve infaz tarihlerini 
gösterir belgelerin de Akşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 2/7/1971 
gün ve 378 sayılı yazısına ekli olarak gönderilmiş olduğu anlaşılmakla 
iğin gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — 6/6/1971 gününde yapılmış olan1 seçim sonunda, Akşehir Mer
kez İstasyon Mahallesi İhtiyar Heyeti Asil Üyeliğine seçUip tutanağı da 
kesinleşmiş bulunan Akşehir İlçesinin Tipi Köyünde doğup Tuzlukcu Bu
cağı nüfusunda kayıtlı bulunan Ahmet Acar'ın ırza geçmeğe teşebbüs-
den Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince 10 ay müddetle ağır hapsine ka
rar verilip işbu kararın temyiz edilmemek suretiyle kesinleştiği ve ilâ
mın da infaz edlidiği, adı geçen mahkemenin esas 952/203 ve karar 
952/212 sayılı ilâmının onanlı örneğinin incelenmesinden anlaşılmıştır 

2 — İtiraz ve şikâyet yollarına gidilmemiş olması nedeniyle kesin
leşmiş bulunan bir seçim işleminin, yasalara tüm aykırılığının saptanmış 
olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu işe doğrudan (re'sen) el koyarak 
seçimle ilgili bu yolsuzlukları incelemesi gerekir. 

Irza geçmeye teşebbüsten 10 ay hapse kesin hüküm giyen ve bu 
hükümlülüğü de infaz edilmiş bulunan bir kimsenin, bu durumunun bel
gelerle saptanması halinde 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası'nm 75 inci maddesi gereğince, seçimlerin başlamasın
dan bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü üe ü-
gili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra 
seçim konularına İlişkin bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları ince
leme ve kesin karara bağlama görevi verilmiş bulunan Yüksek Seçim K u 
rulunca, itiraz ve şikâyet süreleriyle bağlı kalınmaksızın, mahalle asıl 
ihtiyar heyeti üyeliğine seçilen Ahmet Acar'ın, yukarıda açıklanan ve 
yasalara aykırılığında kuşku bulunmayanı durumunun, doğrudan-ince
leme konusu yapılarak, tutanağının iptaline karar verilmesi, anılan ka
nunların yasaklayıcı hükümlerinin bir gereği ve olağan bir sonucudur. 

Gerçekten, ağır hapis cezasına hüküm giymiş bir kimse, seçilebil
mek için kendisinde bulunması zorunlu olan bir koşuldan yoksun olduğu 
halde, seçimlere katılmış ve yasaların buyurucu ve yasaklayıcı hüküm
lerine rağmen seçilmiş olsa bile, anılan kimsenin, yasa koyucunun kamu 
düzeni düşüncesiyle getirmiş olduğu sözü geçen hükümler karşısında tu
tanağının yok sayılması gerekir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Akşehir Ağır Ceza Mahke
mesince ırza geçmeğe teşebbüsten 10 ay ağır hapise hüküm giymiş ve bu 
hükümlülüğü de infaz edünüş bulunan Ahmet Acar'a verilerek kesinleş
miş bulunan tutanağının' iptaline karar verilmelidir. 

Sonuç : 1 — Akşehir Merkez İstasyon Mahallesi İhtiyar Heyeti Asi l 
Üyeliğine seçilmiş bulunan Ahmet Acar'ın 10 ay süre ile ağır hapis ce
zasına çarptırıldığı ve bu cezanın da infaz edilmiş olduğu anlaşıldığın
dan, seçüebilme yeterliğini ortadan kaldıracak nitelikte görülen bu du
rum nedeniyle, 6/6/1971 günü yapılan seçim sonunda kendisine verilen 
tutanağın iptaline, 

2 — Kararın bir örneğinin Akşehir Kaymakamlığı üe o yer Üçe ve 
Konya İl Seçim Kurulları Başkanlıklarına ve Akşehir Merkez İstasyon 
Mahallesi Asü Üyesi Ahmet Acar'a gönderilmesine, 

3 — Kararın tümünün Resmî Gazete'de yayınlanmasına 8/7/1971 
gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

G E N E L G E L E R 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (71/44) 

1971 yılı Tahsisli İthal Malları i ş t e ş in in 452 sıra numarasında ka
yıtlı «Hususî Sektör yatırımları için (Makine ve tesisler)» kotasından, 
bundan böyle talep tutan ne olursa olsun komple tevsi, ikmal ve yeni
leme ile ilgüi yatırım talepleri, ilgililerin 'bağlı bulunduklan Odalara 
yapılacak ve ilk inceleme sonuçlan Odaların görüşü üe birlikte doğru
dan doğruya Bakanlığa intikal ettirilecektir. 

Dışticaret İşlerine Dair Sirktiler 
İthalât: (71/46) 

Aşağıda yer alan Formüler A tS/6/1911 tarihli 1S874 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan AID yolu üe yapılacak ithalata Ait 

Yönetmeliğe eklenmiştir 

FORMÜLER A 
a. COUNTRY 
b. AUTHORITY 
c. SUB-AUTHORITY 
d. SOURCE 
e. E N D OF WAITING PERIOD 
f. (BUYER 
g. COMMODITY 
h. V A L U E 
i . BASIS 
j . C A B L E G R A M 
k. D E L I V E R Y 
1. OTHER 

İ Z A H A T : 
Yukanda noktalanan bokluklar aşağıda gösterildiği şekilde ve İn

gilizce olarak doldurulacaktır. 

A . Türkiye 
B. AID Program ikraz Arılaşmasının numarası 
C. Döviz Tahsis Mektubunun numarası 
D. U J S . A . 
E. Bilâhare MÜT Genel Sekreterliğince doldurulmak üzere boş 

bırakılacaktır. 
F. ithalâtı yapacak firmanın isim ve adresi sarih olarak yazıla

caktır. 
G. ithal edilecek malın cinsi, evsafı, eb'adı takati, ağırlığı, adedi 

veya miktarı gibi teklif verebilmek için ihracatçılar tarafından bUinmesl 
zarurî ve lüzumlu bütün malûmat Amerikan Standartları ile ifade edi
lecek ve belirli bir firmaya ait marka veya model numarası zikredilme
yecektir. Yedek parçalar için katalog tarih ve numaralarının, referans 
verildiğüıde parçaların herbirinin isim, numara ve miktarının, ilgüi ma
lûmatın temin edildiği katalogun tarih ve numarası ile birlikte bildiril
mesi gerekir. Teklif verecek firmaları tahdit etmemek kaydiyle, yedek 
parçaların ait olduğu malın marka veya modeli (Yedek parçaların özel
liği sebebiyle gerekli olan hallerde) şartnamelerde bildirilebilir. 

H . İthal edilecek malın dolar olarak kıymeti (Döviz Tahsis Mek
tubu üzerinden büdirilen miktar). 

I. Fiyat tekliflerinin FOB. OF veya OÎF olarak istendiği. 
J . Telgrafla verilecek fiyat tekliflerinin kabulü halinde ithalâtı 

yapacak firmanın telgraf adresi. 
K. Şayet isteniyorsa, tercih edilecek yükleme tarihi. 
L . ithalâtçı firmanın zikredilmemiş tatbiki kabil şartlar. 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (71/45) 

(277-H-091) AD3 Program ikraz Anlaşmasının son akreditif açma 
tarihi 31 Ekim 1971, son sevkiyat tarihi 30 Kasım 1971 ve son ödeme 
tarihi 31 Aralık 1971 dir. 
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İ L Â N L A R 
Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz sokak tenviratında kullanılmak üzere muhtelif 
cins ampul ile malzemeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 5 Ağustos 1971 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

3 — Malzemelerin muhammen bedeli 42.000 lira olup,, geçici te
minatı 3.150 liradır. 

4 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde E. S. O. 
İşletmesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postada olacak vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
6 — İhaleye iştirak edeceklere ilân olunur. 7276 / 4-1 

• 
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

5/10/1958 günlü 32864 sayılı istanbul Giriş Gümrüğünde tescilli be
yannameden doğun ihtilafm Danıştay kararma göre yürütmenin durdu
rulması talebinin hükümsüz kalması sebebiyle 15.902,47 TL. taviz farkına 
isabet eden vergi ve resimlerin mükellef Menham Khafif'ten tahsili cihe
tine gidilmiş İse de adı geçenin bilinen adresinde bulunmamış olmasından 
ödeme emri tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca adresi de bilinmediğinden 7201 sayılı 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre üânen tebliğine karar veril
miştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 7186 

Manyas Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1970/226 
Davacı Manyas Cumhur iye Köyünden Hamiyet Arslan taraf mdan, 

davalı Manyas Eşen Köyünden Bülent Aksoy aleyhine nafakanın artırıl
ması için açılan davanın yapılan duruşmasında : 

Davalı Bülent Aksoy'a Uanen tebligat yapıldığı halde duruşmaya 
gelmediğinden gıyap kararının da Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ka
rar verilmiş olmakla; 

Davalı Bülent Aksoy'un 10/9/1971 günü saat 9.00 da duruşmaya 
gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde bundan 
sonraki duruşmaların gıyabında görüleceği gıyap kararı tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 7166 • 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/472 
Davacı ibrahim Konbak tarafından, inşaat Müteahhidi Yaşar Cebi 

aleyhine açılan alacak davasmda : 
Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Yaşar 

Çebi'ye 7/9/1971 Sah günü saat 9.00 da duruşmada hazır olması lüzumu 
davetiye yerine ilânen tebliğ olunur. 

7167 

Palu Tapulama Hâkimliğinden : 

1965/7 
Davacı Palu'nun Caro Köyünden Sabri kızı Fahite Demirtaş tara

fından davalılar aynı köyden. Şadiye Kılıç ve Nizamettin Kılıç aleyhine 
Palu Tapulama Hâkimliğine açmış olduğu komisyon kararma itiraz ve 
tescü davasmm yapılan yargılamasında : 

Davalılardan İsmail oğlu Nizamettin Kılıç'm uzun aramalara rağ
men adresinin tespitine imkân bulunmadığından adına meşruhatlı dave
tiye tebliğine imkân olmamıştır. 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen davalıya davetiyenin ilânen tebliğine ve 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı lifin olunur. 6S22 

Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/190 
Milâs'm Selimiye Bucağında oturur Fatma Uğur tarafından, eşi 

Bodrum Karatoprak Köyünden Mehmet Uğur aleyhine açılan geçimsizlik 
sebebine müstenit boşanma davasmda, davalının ikametgâhının meçhul 
bulunmasından kendisine ilânen davetiye tebliğ edildiği halde gelmedi
ğinden yine ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 7/9/1971 Salı 
saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan mezkûr günde gel
mediği takdirde gıyaben duruşmaya devam olunacağı ilânen tebliğ olu
nur. 7168 • 

Tunceli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/37 
Davacı İsmail Açılan tarafından, davalı Yeter Açılan aleyhine açı

lan boşanma davasının yargılamasında, davalının adresi meçhul bulun
duğundan ilânen tebligat yapümasına karar verilmiştir. 

Davalı Yeter Açılan'ın duruşmanın bırakıldığı 9/9/1971 Perşembe 
günü saat 10.10 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 7169 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/103 
Davacı Adapazarı Ziraat Bankası Şubesi Müdürlüğü tarafından, 

davalı Hüseyin Tapsın ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu dava
smm yapılmakta olan duruşmasında: 

Davalılardan Sami Zor'a adresi meçhul bulunduğundan 30/6/1971 
günü mahkemede bulunmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebligat ya
pılmış ise de mahkemeye gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmekle 31/8/1971 Salı günü saat 9.00 da mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi için gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 7170 

Saruhanh Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/17 
Davacı Saruhanh Kazası Hacımusa Köyünden Mehmet Ata tara

fından, davalı aynı köyden Atike Ata aleyhine ikame olunan boşanma 
davasının Saruhanh Asliye Hukuk Mahkemesinde icra edilen duruşma
ları sonunda, taraflar arasında şiddetli ve çekilmez derecede geçimsizlik 
bulunduğu sebebiyle boşanmalarına 17/6/1971 tarih ve 1971/17 esas ve 
1971/331 karar sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. 

Davalı Atike Ata'nın adresinin meçhul bulunması sebebiyle tebli
gat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu madde
leri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına ve aynı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince Resmî Gazete ile neşrine ve ilânın neşrini müteakip 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği 
ilân olunur. 7172 

Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/567 
Davacı Nizip Elifoğlu Köyünden Hatice Demirci veküi Avukat 

Mete Sayın ile davalı Osmaniye'de Karadeniz Lokantası karşısında Ök-
keş Sapanoğlu yarımda Nusret Demirci aralarında cereyan eden şiddetli 
geçimsizlik sebebiyle boşanma davasmm yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Nusret Demirci'nin yukarıdaki adresine çıkarılan daveti
yeye verilen meşruhatta adresinden ayrılmış olduğu ve adresininde bir 
türlü tespit edilememiş bulunduğundan bu suretle adresi meçhul kaldı
ğından davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Yukarıda adı geçen Nusret Demirci'nin duruşmada yani 19/7/1971 
tarihinde saat 9 da mahkemede hazır bulunmasının temini için davetiye 
yerine kaim olmak üzere üân olunur. 7171 
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Mardin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/220 
Davacı Hazinei Maliye tarafından davalı Mardin'in Yenikapı Ma

hallesinden Abdo Akçan aleyhine açılan hudut tashihi davasının Mah
kememizde yapılan duruşması sırasında: Dava konusu goyrimenkul-
de kayden görünmesi dolayısıyle davaya ithaline karar verilen Mardin 
Yenikapı Mahallesi 13 numarada mukim Abdulaziz oğlu Mihail Baho 
adına çıkarılan davetiyenin, muhatabın adres bırakmadan ayı ildiği 
meşruhatiyle bilâ tebliğ iade edilip zabıtaca da adresi tespit edileme
miş olduğundan dolayı ithal dilekçesinin ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Bu kere duruşmanın atılı bulunduğu 15/9/1971 günü saat 10.40 
da duruşmaya gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde namına 
ilânen gıyap kararı çıkarılacağı ithal dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
tebliğ olunur. 7173 

Dazkırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/272 
Davacı Başmakçı Nahiyesinden Halit Bakır'ın babası Karaçor oğlu 

Abdurrahman mirasçılarını gösterir veraset ilâmı verilmesini talep et
miştir. 

Murisin mirasçılarından olan ve sağ eş bulunan Yusuf eşi Mehmet 
kızı Gülsüm'den olma 1314 doğumlu Keziban Akdeniz adresinin meçhul 
bulunduğundan kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol
makla duruşmanın bırakıldığı 13/9/1971 tarihinde duruşmada hazır 
bulunması hazır 'bulunmadığında mirasta mülkiyet hakkını tercih etmiş 
sayılacağı tebliğ olunur. 6762 

— — • — — 

ISincanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1967/80 
K . No : 1967/129 
Hâkim : Süleyman Hiçyılmaz 13965 
C. Savcısı: Tekin özer 16088 
Kâtip : Yılmaz Arm 240 
Davacı : K. H. 
iSanık : Salih Uçaksoy, İsmail ve Ayşe oğlu, 1335 doğumlu, Eski

şehir M . Kemal Paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 
Müşteki Osman Güney'in yankesicilik suretiyle 180 lira parasını 

çalmak suçundan dolayı yukarıda açık kimliği yazılı sanığa gıyabında 
verilen T.C.K. nun 492/7, 62, 522, '525 inci maddeleri gereğince beş ay 
ongun hapis ve beş ay ongun müddetle emniyet gözetim cezası altında bu
lundurulmasına, T.C.K. nun 40 ncı maddesi gereğince tutuklu kaldığı gün
lerin cezasından mahsubuna, 51 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanık
tan tahsiline dair mahkememizden verilen 20/12/1967 tarihli hüküm sa-
sanığm gıyabında olup bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisi
ne tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 
inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3312-1 

Sincanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1967/15 
K. No: 1968/27 
Hâkim : Zeki Levent 6241 
C. Savcısı: Tekin Özer 16088 
Kâtip : Yılmaz Arın 240 
Davacı: K. H. 
Sanık : Hüseyin Ergüder, Hüseyin ve Emine oğlu, 1933 doğumlu, 

Sincanlı Kayadibi Köyünden aynı köy nüfusunda kayıtlı, 
Müşteki Nofer Erhan'a vazifesi sırasında hakaret suçundan do

layı yukarıda açık kimliği yazılı sanığın gıyabında verilen T. C. K. nun. 
266/1, 94, 647 sayılı K. nun 6 ncı maddeleri gereğince bir ay hapis ve 
150 lira ağır para cezasına mahkûmiyetine 1850 kuruş mahkeme gi
derlerinin sanıktan tahsiline dair Mahkememizden verilen 25/4/1968 
tarihli hüküm sanığın gıyabında olup bütün aramalara rağmen bulu
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 
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hüküm lıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına 
tebliğ ediimiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3312 

E. No: 1967/111 
K. No : 1969/69 
Hâkim : Zeki Levent 6241 
C. Savcısı: Tekin Özer 16088 
Kâtip : Yılmaz Arın 240 
Davacı: K. H. 
Sanıklar :1 — Rifat Akın, İsa ve Keziban oğlu, 1948 doğumlu, 

Antalya Çakallık Mahallesi nüfusunda kayıtlı aynı yerde ikamet eder, 
2 — Ahmet Karakurum, Mehmet ve Huriye oğlu, 1950 doğumlu, 

Antalya Kaş Kazası Kasaba Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur. 
Müşteki Mustafa Karabulut'un 200 lirasını dolandırmak suçların

dan dolayı sanıklardan Rifat Akın ve Ahmet Karakurum'un T. C. K. 
nun 503, 522 nci maddeleri gereğince birer ay onbeşer gün hapis ve 
125 er lira ağır para cezası ile mahkûmiyetlerine. 

Sanıklardan Ahmet Karakurum'un, suç tarihinde 18 yaşını ikmal 
etmemiş olduğundan C. K. nun 55/3 üncü maddesi gereğince cezasının 
1/3 i indirilerek bir ay hapis ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine ve 2500 kuruş mahkeme masrafının sanık Ahmet ve Rı
fat'tan müteselsilen tahsiline, hüküm gıyabî olup bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu
hatabına tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3312/3 

Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/694 
Davacılar Beyşehir Evsat Mahallesinden Mustafa Uyar, Mehmet 

Ağrıs ve Hatice Sarılı vekilleri Avukat Aslan Çavuşoğlu tarafından da
valılar Beyşehir Dalyan Mahallesinden Ahmet Demirci, Emine Eroğlu, 
Ö. Faruk Demirörs, Ayşe Kalfa, Havva Çimen, Beyşehir Malmüdür-
Iüğü ve Beyşehir Belediyesi Başkanlığı aleyhine açılan tapu iptali ve 
tescil davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Ahmet Demiröz ve Ayşe Kalfa'nm Beyşehir Dalyan 
Mahallesinde oldukları bildirilmiş ve çıkarılan davetiye yaptırılan 
zabıta tahkikatı meyanında mumaileyhlerin adresinin bilinmediği an
laşılmakla haklarındaki tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Adı geçenlerin 13/9/1971 günü saat 9,00 daki duruşmada hazır bu
lunmaları veya vekil göndermeleri aksi halde haklarındaki gıyap kara-
rınında ilânen tebliğ olunmasına karar verileceği 8/10/1970 tarihli tapu 
iptali ve tescil davasına havi dilekçe ve davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 7151 

Havza Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/530 
Davacı Havza'nın Kâzım Paşa Caddesi Çeşme Sokakta mukim Ce

mil Köseli tarafından davalı Çetiner Çalış aleyhine açmış olduğu ala 
cak davasının yapılan duruşmasında : 

Gazete kanalı ile yapılan tebligata rağmen duruşmaya icabet et
mediğinden Resmî Gazete ile gıyap kararının tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş olmakla duruşma günü olan 12/10/1971 tarihinde saat9;00 
da Mahkememizde bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gı
yap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7154 

İnebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/201 
İnebolu Erkekarpa Köyünden Mustafa kızı Hanife Karadağ tara

fından açılan gaiplik davasında : 
İnebolu Erkekarpa Köyü hane 29 da kayıtlı Muharrem oğlu 1932 

doğumlu Aziz Karadağ'ın Şile Limanına bağlı 5 inci Saadet Musluoğlu 
Motorunda gemici olarak çalışmakla iken üç sene evvel fırtına sebe
biyle motorla birlikle denize batıp gaip olduğu ileri sürüldüğünden 
adı geçen hakkında bilgisi olanların bu bilgilerini Mahkememize bil
dirmek üzere M. K. nun 32 nci maddesi gereğince ilân yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Karar veçhile keyfiyet ilân olunur. 7153 

(Resmî Gazete) 
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istanbul Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/1343 
K. No : 1971/151 
Davacı : H . A. 
Maznun : Hayrettin istanbullu, Kütahya Cumhuriyet Caddesi No. 

9 da oturur. 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç tarihi: 6/12/1970 
Maznun Hayrettin'in tehlikeli vasıta kullanmaktan sabit olan fiil 

ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 565/1, 647/4 üncü maddeleri uya
rınca bir gün hafif hapis yerine 10 lira hafif para 3 lira hafif para ce-
zasiyle tecziyesine 16/2/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanı
ğın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 
sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarih
ten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 7178-2 

istanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/1099 
K . No ; 1970/1147 
Davacı : H . A . 
Maznun : Mehmet Rasim, Mehmet oğlu 1932 doğumlu 
Suç : Darp ve hakaret 
Suç tarihi : 20/10/1970 
Maznun Mehmet Rasim'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. 

C. K. nun 482/2, 647/4, 456/4, 72 nci maddeleri uyarınca neticeten 500 
lira ağır para cezasma, 

10/12/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin 
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebi ile 7201 sayılı Tebli
gat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

7179-1 

E. No : 1970/339 
K. No : 1971/21 
Davacı : H . A. 
Maznun : Kemal Sezgin, Raşit oğlu 1952 doğumlu 
Suç : Bıçakla yaralamak 
ıSuç tarihi: 11/1/1970 
Maznun Kemal Sezgin'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. 

Ö. K. nun 456/4, 457, 59, 647/6 ncı maddeleri uyarınca iki ay onbeş gün 
hapis ve teciline, 

18/1/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılamaması sebebi ile 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

7179-2 

E. No : 1969/17 
K. No : 1970/645 
Davacı : H . A . 
Maznun : Mustafa Engin, Mehmet oğlu 1947 doğumlu 
ıSuç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 29/12/1968 
Maznun Mustafa Engin'in sabit olan fi i l ve hareketinden dolayı T. 

C. K. nun 491/Ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay hapis 3 ay 
emniyet U . nezareti altında bulundurulmasına 7/7/1970 tarihinde karar 
verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapıla
maması sebebi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilâ
nın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verildiği ilân olunur. 7179-3 

E . No : 1970/128 
K . No : 1970/1295 
Davacı : H . A . 
Maznun : Alâiddin Kırçiçek, Halil İbrahim oğlu 1953 doğumlu 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 26/11/1969 
Maznun Alaiddin Kırçiçek'in sabit Olan "fiil ve hareketinden dolayı 

T. C. K. nun 491/4, 522, 55 inci maddeleri uyarınca 4 ay hapsine 
31/12/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul 
kaldığından tebligat yapılamaması sebebi ile 7201 sayılı Tebligat Kanu

nu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 7179-4 

E. No : 1970/4 
K. No : 1970/322 
Davacı : H . A . 
Maznun : Yaşar Cengiz, Ejder oğlu, 1941 doğumlu 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 1/1/1970 
Maznun Yaşar Cengiz'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. 

C. K. nun 491/Ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca iki ay hapis 2 ay 
emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulmasına 9/4/1970 tarihinde 
karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat 
yapılamaması sebebi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına »karar verildiği ilân olunur. 7179-5 

istanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1967/262 
6136 sayılı Kanuna muhalefetle ruhsatsız yasak tabanca bulun

durmaktan sanık, aslen Bolu Merkez Mekeşler Köyü 39/6 evde nüfusa 
kayıtlı olup, istanbul, Teşvikiye Sağlık Merkezinde oturur, bekâr, işçi, 
okur yazar sabıkasız Şakir oğlu Rafiye'den doğma, sabıkasız 1947 do
ğumlu Zafer Erdoğan hakkında ist. Asliye 5 inci Ceza Mahkemesinde 
sanığın gıyabında icra kılman açık duruşma sonunda : Sanığın suçu 
sabit görüldüğünden hareketine uyan 613S sayılı Kanunun 13 üncü mad
desi gereğince takdiren ve teşdiden bir sene hapis ve beş yüz lira ağır 
para cezası ile mahkûmiyetine ve 647/6 ve T. C. K. nun 89 uncu mad
desi gereğince tayin olunan cezanın teciline, 375 kuruş yargılama gide
rinin sanıktan tahsiline ve adlî emanetin 1967/563 sayısında kayıtlı ta
banca ve eklerinin T. C. K. nun 36 ncı maddesi gereğince müsaderesine 
dair verilen 28/12/1970 gün ve 1967/262, 1970/907 sayılı gıyabî kararın 
tebliği için sanık adına çıkartılan davetiyeler ve yaptırılan tahkikat
larda kararın tebliği mümkün olmamış ve tebliğ işleminin 7201 sayıh 
Kanunun 29, 31 inci maddeleri gereğince ilânen icrasına ve ilânın Resmî 
Gazete'de yayınlanmasına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 7177-1 

1971/162 
Yankesicilik suretiyle hırsızlığa teşebbüsden sanık aslen; Bursa 

Mustafa Kemal Paşa Kazası, Aralık Köyü nüfusunda kayıtlı olup, is
tanbul Beyoğlu, Tarlabaşı Bayram Sokak 12 No. da oturur, evli üç ço
cuklu, garsonluk yapar, okumak yazmak bilmez, Hüseyin oğlu Şahin-
de'den 1937 de olma, sabıkasız Ahmet Refik Kireççi hakkında ist. As
liye 5 inci Ceza Mahkemesinde sanığın gıyabında icra kılman açık du
ruşma sonunda, sanığın suçu sabit görüldüğünden hareketine uyan T. 
C. K. nun 492/6-7, 62 522, '525 inci maddeleri gereğince bir sene bir ay 
on gün hapis ve bir sene bir ay on gün süre ile genel güvenlik gözetimi 
altında bulundurulmasına, sanığın nezarette kaldığı bir günün hüküm
lülüğünden sayılmasına (50) kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsi
line dair 5/4/1971 gün ve 1971/162-199 sayılı .gıyabî kararın, sanığa teb
liği için sanık adına çıkartılan tebligatlar ve yaptırılan tahkikatlarda 
sanık bulunamamış ve gıyabî kararın tebliği mümkün olamadığından 
sanık hakkındaki gıyabî kararın 7201 sayılı Kanunun 29, 31 inci mad
deleri gereğince ilânen icrasına ve ilânın Resmî Gazete'de yayınlanma
sına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayı
lacağı ilân olunur. 7177-2 

Ordu Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1965/147 
Doğulu Köyünden Halil Genç tarafından, Emriye İşleyen ve 17 

arkadaşı aleyhine açtığı müdahalenin men'i davasında : 
Tikence Köyünden Hüseyin evlâtları Emriye işleyen Ahuzar İş

leyen, KlaDtan İşleven, Hnfiza Klfmtan, Uzunmusa Köyünden Asım ev
lâtları Müşerref, Münir Tanrıverler'in adresleri tespit olunamadığın-
dan dava dilekçesiyle davetiyelerin ilânen tebliğine karar verilmiştin 
Adı geçenlerin 29/9/1971 günü Mahkememizde hazır bulunmaları, bu
lunmadıkları takdirde adlarına dilekçen' davetiyelerin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 7157 
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Edremit Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. NO: 1969/30 
K. No: 1969/223 
Hâkim: Kemal öner 13224 
Z. Kâtibi: Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık : Selâhattin Birgin, Selim oğlu 1929 doğumlu, Dikili Meşru

tiyet Mahallesinden olup Kızılkeçili Köyünde ikamet eder. 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık yukarıda açık hüviyeti ya

zılı Selâhattin Birgin'in gıyabında verilen 6136 sayılı Kanunun 15, T. 
C. K. nun 81/1 inci maddeleri gere&ince üç ay onbeş gün hapis ve yüz-
onaltı lira altmış kuruş ağır para cezası ile tecziyesine, emanette kayıtlı 
bıçağın müsaderesine, 14.00 lira mahkeme masrafının sanıktan tah
siline mütedair Mahkememizden verilen 22/12/1969 gün ve 1969/30-
223 esas ve karar sayılı hüküm sanığın gıyabında olup bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir 

7176/1 

Keyfiyet ilânen tebüğ olunur. 
E. No: 1968/125 
K. No: 1969/48 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H . 
Sanık: Salih İbiş, Tevfik oğlu 15/4/1952 doğumlu, Tarsus tlçesi 

Nernek Köyü nüfusunda kayıtlı. 
Yankesicilik suretiyle hırsızlıktan sanık yukarıda açık hüviyeti 

yazılı Salih İbiş'in T. C. K. nun 492/7, 62, 522, 523, 55/3 üncü maddeleri 
gereğince neticeten iki av altı gün hapis cezası ile tecziyesine 7/8/1968 
tarihinde tevkif ve 27/9/1968 tarihinde tahliye edilmiş olduğundan tu
tuklu kaldığı günlerin mahkûmiyetinden mahsubuna, 400 kuruş sanık
tan tahsiline mütedair Mahkememizden verilen 7/3/1969 gün ve 
1968/125, 1969/48 esas ve karar sayılı hüküm sanığın gıyabında olup 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemedi
ği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiş
tir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 7176/2 

E. No: 1968/84 
K. No: 1969/46 
Hâkim : Kemal öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K . H . 
Sanık: Cavit Çenberci, Mehmet oğlu 1935 D. lu, Edremit Hekim-

zade Mahallesinden, 
Mesken masuniyetini ihlâl, hakaret ve tehditten sanık yukarıda 

açık kimliği yazılı Cavit Çenberci'nin T. C. K. nun 193/1, 482/3, 482/3 
üncü maddeleri gereğince neticeten üç ay hapis ve beşyüz lira ağır para 
cezası ile tecziyesine, (hakaret suçundan), tehdit ve mesken masuni
yetini ihlâl suçlarından beraatine 57,16 lira mahkeme masrafının sarık
lardan tahsiline, mütedair Mahkememizden verilen 7/3/1969 gün ve 
1968/84 -1969/46 esas ve karar sayılı hüküm sanığın gıyabında olup bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği 
cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 7176/3 

E. No: 1967/283 
K. No: 1968/101 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık: Hatice Dinçer, Hasan kızı 1928 doğumlu, Bursa M. Ke

malpaşa İlçesi Feyzidede Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup Balıkesir 
Hakkı Çavuş Mahallesi Çıkmaz Sokakta oturur, 

6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık yukarıda açık hüviyeri 
yazılı Hatice Dinş*r'in gıyabında verilen 6136 sayılı K. nun 13 üncü 

maddesi gereğince altı ay hapis ve ikiyüz lira ağır para cezası ile tec
ziyesine, sanık 20/11/1967 tarihinde tevkif 29/12/1967 tarihinde tahliye 
edilmiş olduğundan tutuklu kaldığı günlerin mahkûmiyetinden mah
subuna, emanette kayıtlı tabancanın ve mermilerin müsaderesine 600 
kuruş mahkeme masrafının tahsiline mütedair Mahkememizden veri
len 29/4/1968 gün ve 1967/283 - 1968/101 esas ve karar sayılı hüküm 
sanığın gıyabında olup bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 
29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 7176/4 

E. No : 1967/92 
K. No: 1968/253 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık : Hasan Kurt, Mustafa oğlu 1335 (doğumlu, Akyazı Cumhu

riyet Mahallesi Mudurnu Cad. No. 54 de ikamet eder, 
Dolandırıcılıktan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Hasan 

Kurt'un T. C. K. nun 503, 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince 
iki ay hapis ve seksenüç lira otuz kuruş ağır para cezası ile teczi
yesine, 34 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline mü
tedair Mahkememizden verilen 14/12/1968 gün ve 1967/92 >• 1968/253 
esas ve karar sayılı hüküm sanığın gıyabında olup bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 7176/5 

E. No : 1967/32 
K. No : 1968/78 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık : Ali Yel, Cemal oğlu 1932 doğumlu, Edremit Gazicelâl Ma

hallesinden, 
İçmek için esrar bulundurmak ve esrar içmekten sanık yukarıda 

açık hüviyeti yazılı Ali Yel'in T. C. K . nun 404/2, 59 uncu maddeleri ge
reğince neticeten iki sene altı ay hapis ve seksenüç lira otuz kuruş 
ağır para cezası ile tecziyesine, sanık 12/3/1967 tarihinde tevkif 
29/12/1967 tarihinde tahliye edilmiş olduğundan tutuklu kaldığı gün
lerin mahkûmiyetinden mahsubuna, esrar ve ham maddenin müsa
deresine 400 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair 
Mahkememizden verilen 8/4/1968 gün ve 1967/32 - 78 esas ve karar sa
yılı hüküm sanığın gıyabında olup bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 7176/6 

Ordu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/480 
K. No: 1971/461 
Maznun: Yılmaz Usta, Niyazi oğlu 1952 doğumlu, Perşembe Ka

zasının Bolatlı Köyünden, 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 21/7/1970 
Yukarıda adı geçen sanık hakkında açılan kamu davasının yapı

lan açık duruşmaları sonunda: Sabit görülen suçundan dolayı hare
ketine uyan T. C. K. nun 491/4, 522 ve 525 inci maddeleri gereğince 4 
ay müddetle hapis ve 4 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmasına dair karar maznunun gıyabında verilmiş olup adı geçen 
bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığından kararın tebliğ 
edilemediği görüldüğünden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 31 ->.ıci 
maddeye göre neşrinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
6/7/1971 tarihinde karar verildi. 7174 



17 TEMMUZ 1971 (Resmî Gazete) Saihife : 11 

Edremit Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1966/232 
K. No: 1967/59 
Hâkim: Galip Tarhan 8170 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık : Hüseyin Cahit Menlikoğulları, Mehmet oğlu 1937 doğum

lu, Bursa 29 Daire nüfusunda kayıtlı olup Soma Hamidiye Mahallesi 
Namıkkemal Cad. No. 24 de ikamet eder. 

6136 sayılı Kanuna muhalefet ve rezalet çıkartacak derecede sar
hoşluktan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Hüseyin Cahit Menlik-
oğulları'nm 6136 sayılı Kanunun 15, 647 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi gereğince neticeten bin lira ağır para cezası ile tecziyesine ve işbu 
para cezasını beş müsavi taksitte ödemesine, sarhoşluktan T. C. K. 
nun 571 inci maddesi gereğince elli lira hafif para cezası ile tecziye
sine, 400 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, emanette ka
yıtlı bıçağın müsaderesine mütadair Mahkememizden verilen 8/5/1967 
gün ve 1966/232 - 1967/59 esas ve karar sayılı hüküm sanığın gıyabırda 
olup bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edile
mediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihi
den itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar 
verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 71 "6/7 

E. No: 1966/335 
K. No: 1970/186 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Tevfik Akal 47 
Davacı: K. H. 
Sanık: Ali Yörük, Yaşar oğlu 1953 doğumlu, Burhaniye Geriş Ma

hallesi nüfusunda kayıtlı, Gazicelâl Mahallesinde ikamet eder. 
Hırsızlıktan sanık yukanda açık hüviyeti yazılı Ali Yörük T. C. 

K. nun 492/1 - son, T. C. K. nun 54/3 üncü maddeleri gereğince on ay 
hapsine, nezarette kaldığı bir gecenin mahkûmiyetinden mahsubuna, 
20,22 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, mütedair Mahke
memizden verilen 22/5/1970 gün ve 1966/335 - 1970/186 esas ve karar 
sayılı hüküm sanığın gıyabında olup bütün aramalara rağmen bulu
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 7176/8 

Edremit Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1969/575 
Hâkim: Kemal Öner 13224 
Kâtip : Ferhat Varol 39 
21/10/1969 tarihinde ormandan tarla açmak suçundan üç ay ha

pis cezasına mahkûm olan Bayramiç Beşik Köyünden olup halen Al
tınoluk Nahiyesinde oturan Durmşu Ali oğlu 26/3/1945 doğumlu Ra
mazan Erol hakkında yapılan duruşma sonunda: 

6831 sayılı Orman Kanununun 93/2 nci maddesi gereğince verilen 
üç ay hapis cezası ile 150 lira maktu ücreti vekâlet, 4643 lira 12 kuruş 
tazminat, 648 lira ağaçlandırma masrafı, 532 lira 21 kuruş nispî vekâ
let ücreti ve 500 kuruş mahkeme masrafı ile 67 lira 50 kuruş keşif 
masrafı ve 129 lira 80 kuruş nispî har.ç'a ait hüküm bunca aramalara 
rağmen sanığa bugüne kadar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen teb
liğ olunur. 7175 / 1 

1967/202 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Ferhat Varol 39 
Hırsızlık suçundan sanık Bayburt Merkez Şingah Mahallesinden 

Mahmut oğlu 15/6/1945 doğumlu Hüseyin Çapaz hakkında yapılan du
ruşma sonunda: 

T. C. K. nun 491/3, 522, 525 inci maddeleri gereğince altı ay hapis 
ve altı ay da emniyeti umumiye nezareti cezasma dair hüküm bunca 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği gibi adresinin tespitine de 

imkân bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, aynı Kanunun 
31 inci maddesi uyarınca, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 7175/2 

1969/466 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip : Ferhat Varol 39 
Orman Kanununa muhalif hareketten sanık Bayramiç Evciler 

Nahiyesi Beşik Köyünden olup halen Altınoluk Nahiyesinde oturur 
Durmuş Ali oğlu 26/3/1945 doğumlu Ramazan Erol hakkında yapılan 
duruşma sonunda: 

6831 sayılı Orman Kanununa muhalif hareketten 91/1 inci mad
desi gereğince verilen bir ay hapis cezası ile 135 lira 10 kuruş ağır para 
cezası 150 lira maktu 39 lira 42 kuruş nispî vekâlet ücreti, 394 lira 24 
kuruş tazminat, 800 kuruş posta masrafı 67 lira 50 kuruş keşif ve 15 
lira nispî harç'a dair hüküm bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ 
edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 7175/3 

1969/308 
Hâkim : Kemal Öner 13224 
Kâtip: Ferhat Varol 39 
18/5/1969 tarihinde ormandan tarla açmak suçundan samk as

len Bayramiç Beşiktepe Köyünden olup halen Edremit'in Altınoluk 
Nahiyesinde oturur Durmuş Ali oğlu 26/3/1945 doğumlu Ramazan Erol 
hakkında yapılan açık duruşma sonunda: 

6831 sayılı Kanunun 9392 nci maddesi gereğince üç ay hapis ce
zasına mahkûm edilen sanık bunca aramalara rağmen bulunamayan 
ve tebligat yapılamayan ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 7175/4 

' İzmir Asliye Beşinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/172 
Sevim Bülbüloğlu tarafından «kumar oynamakta, içki içmekte ve 

evine bakmamakta ve kendisine küfür etmekte» bulunduğu iddia olu 
ııarak, aleyhine «şiddetli geçimsizlik» sebebine dayandırılarak boşanma 
davası açılmış bulunan ve tebligata yarar adresi tespit edilemeyen Bey
şehir Avdancık Köyü hane 21 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu 1339 do
ğumlu Eyüp Bülbüloğlu'na: 

İşbu ilân tarihinden itibaren 25 gün içinde davaya cevap Yetebi
leceği ve 27/9/1971 günü saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunması 
gerektiği bizzat tebligat yapılmışcasma ilânen tebliğ olunur. 

7159 • 
Patnos Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1968/34 
K. No: 1970̂ 25 
Hâkim : Şehmus Poyraz 16242 
Kâtip : Mehmet Ali Yardımcı 
Karar tarihi: 9/7/1970 
Samk : Mehmet Avcı, Ahmet oğlu 1948 asıl 1947 tashihen doğumlu 

Şefika'dan olma Ankara Ayaş Camlı Köyü 110 hanede mukayyet be
kâr, sabıkasız, Türk, İslâm, 

Suç : Mevkufen konulduğu yerden uzaklaşmasına müsaade etmek 
suretiyle firara sebep olma ve cezaevinde firar. 

Mevkufun konulduğu yerden uzaklaşmasına müsaade etmek su
retiyle firara sebep olma ve cezaevinde firar etmek suçundan samk 
Mehmet Avcı ve arkadaşları hakkında yapılan duruşma neticesinde: 
Suçun subutuna mebni T. C. K. nun 305/1 ve 2 nci maddeleri gereğince 
altı ay hapis ve takdiren aynı müddetle hidameti ammeden men cezası 
ile cezalandırılmasına dair mahkûm edilen sanığın bütün aramalara 
rağmen adresi tespit edilip tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sa
yılı Tebligat K. nun 28 inci maddesi mucibince tebliğin Resmî Gazete ile 
ilân edilmek suretiyle yapılmasına ve ilân tarihinden 15 gün sonra teb
liğin yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 7162 
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A n k a r a L v . A . 1 N o . lu Satın A l m a Komisyonu j 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (altı) kalem (yiyecek) 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
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez 

Tah. Fia. M. bedeli G. teminatı İHALE 
Cinsi Lira Krş. Miktan TL. TL. Günü Saali 

Kesme Ma
karna 

Arpa şehriye 
2,70 
2,70 

151.000 Kg. 
32.000 Kg. 

TAMAMI 

407.700 
86.400 

494.100 

20.060 
5.570 

23.515 

10 Ağustos 1971 
Salı u.or 
10 Ağustos 1971 
Sah 11.0P 

Kuru fasulye 3,80 227.000 Kg. 862.600 

Nohut 3,75 79.000 Kg. 296.250 

Yeşil mercimek 5 — 22.000 Kg. 110.000 

Kırmızı merci
mek 3,— 35.000 Kg. 105.000 

TAMAMI 1.373.850 

38.260 

15.600 

6.750 

6.500 

54.970 

11 Ağustos 197' 
Çarşamba 11.0* 
11 Ağustos 197' 
Çarşamba 11 Of 
11 Ağustos 197' 
Çarşamba 11.0' 
11 Ağustos 1971 
Çarşamba 11.0< 

7046 ,4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yo 
zıh (bir) kalem (memba içme suyu) 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, 
teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbu7 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup 
Iar kabul edihnez. 

Cinsi: Memba içme suyu (20 litrelik), Tah. Fia.: 1,50 TL.. Mik 
tan : 49.000 Damacana, M. bedeli: 73.500 TL., G. teminatı: 4.925 TL. 
İhale günü : 2 Ağustos 1971 Pazartesi. Saati: 11.00 7047 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici temimi ' U . 
yazılı (dört) kalem (yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındı.k 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez 

Tah. Fia. M. bedeli G. teminatı İHALE 
Cinsi Lira Krş. Miktarı TL. TL. Günü Saat 

Sığır eti 12,— 70.000 Kg. 840.000 37.350 4 Ağustos 1971 
Çarşamba 11.0C 

Kuru fasulye 3,80 

Kuru fasulye 

80.000 Kg. 304.000 

(yarısı) 3,80 40.000 Kg. 152.000 

15.910 

8.850 

6 Ağustos 1971 
Cuma 11.00 
6 Ağustos 1971 
Cuma 11.00 

Kesme ma
karna 2,70 
Arpa şehriye 2,70 

56.000 Kg. 151.200 
14.000 Kg. 37.800 

6 Ağustos 1971 
Cuma 11.30 
6 Ağustos 1971 
Cuma 11.30 

TAMAMI 189.000 10.700 

7048 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlaı 
yazılı (bir) kalem (Riboflavin) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 

çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amırhgındt 
rörülebilir İsteklilerin kanunî şekilde hazırlavacaklan teklif mek 
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Riboflavin (B.2) vitamini, Tah. Fia.: 925 TL., Miktarı: 
300 Kg. M. bedeli: 277.500 TL. G. teminatı: 14.850 TL., İhale günü: 
3 Ağustos 1971 Salı, Saati: 11.00 7049/4-2 

Vnkara L v . A . 2 N o . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları 
vazıh (bir) kalem (boyun atkısı) kapalı zarfla eksiltmeleri hazaların 
lakı gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart 
lamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli 
rinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşı 
ıgı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar ka 

'IUI edilmez. 
Cinsi: Boyun atkısı, Miktarı: 3.000 Adet, M. bedeli 48.000 TL. 

j . ıeminatı: 3.600 TL., İhale günü: 29 Temmuz 1971 Perşembe Saati 
11.00. 698) 4-4 

\nkara L v . A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Raskan 1 ığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Eskişehir Assu-
bay Ordu Evi 2 nci kısım ikmal inşaatı yptınlacaktır. Keşif bedeli 
1.074.008,23 lira olup geçici teminatı 45.975 liradır. İhalesi 6/8/1971 Cu
ma günü saat 10.30 da Komisyinda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Talip
lerin en geç 2/8/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. İnş. 
D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7127 / 4-2 

Millî Savunma Bakanlığından : 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından istanbul i l i hudutları dahilinde 
mevcut askerî tesislere ait yolların tashihi işi yeniden teklif alma sure
tiyle ihaleye çıkarılmıştır. Takribi keşif bedeli (1.900.000,—) bir milyon 
dokuzyüz bin liradır, isteklilerin NATO ihalelerine İştirak etme belge
sine haiz olmaları şarttır. Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatla ge
rekli formalan almaları ve 26 Temmuz 1971 tarihine kadar doldurup 
İade etmeleri gereklidir. Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz ilân olunur. 

Adres : M S. B. NATO Enfrastriiktür Daire Başkanlığı Paris Cad. 
No : 52 Kavaklıdere - Ankara 

7189 /3-2 

Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden : 

1) Kapalı zarf eksiltmesi ile (14) kalem çeşitli Gıda Kontrol La-
boratuvan cihazı ile (9.000)- adet çeşitli boyda cam enjektör, (2500) dü
züne enjektör iğnesi ve (5) adet gazla çalışır buzdolabı satın alınacaktır. 

2) Laboratuvar cihazlarının muhammen bedeli (299.575.00 TL.) 
muvakkat teminatı (22.071,00 TL.), enjektör iğnesi ve buz dolaplarının 
muhammen bedeli (303.625,00 TL.) geçici teminatı (21.755,00 TL.) dır. 

3) Laboratuvar cihazının ihalesi 3 Ağustos 1971 Salı günü saat 
10.30 da. enjektör iğnesi ve buz dolaplarının ihalesi aynı gün saat 15.00 
te Ankara'da Etlik - Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4) Şartnameler, çalışma saatlerinde Ankara'da Etlik - Veteriner 
Malzeme Deposu Müdürlüğünde, istanbul'da Veteriner Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5) isteklilerin teklif mektuplarını şartnamenin 4 üncü maddesinde 
açıklanan belgelerle birlikte eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat ön
cesine kadar Kurumumuz Satm Alma Komisyonuna vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7088 / 4-2 

file:///nkara


17 TEMMUZ im (Resmî Gazete) Sahife : 13 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den : 

1 — Şirketimiz ihtiyacına binaen kapalı zarfla teklif almak sure
tiyle bir adet torna tezgâhı satın alınacaktır.. (Punta yüksekliği 12 inç. 
iki punta arası 80 inç. Araba üzerinde işleme çapı 20 3/4 inç Max. ve 
kızak üzerinde işleme çapı 30 inç Max.) 

2 — Tekliflerin 29/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. tç Alımlar Müdürlüğü adresinde bulundu
rulması gereklidir. 

3 —' ilgilenen satıcı firmalar, antetli kâğıtlarına yazılmış bir di
lekçede (03.12/ 71-164) numarasını belirtmek suıetiyle şartnamesini 
yukarıdaki adresten veya Şirketimizin «Ankara'da Atatürk Bulvarı Ser-
can Han No : 127 Kat : 6» veya «izmir'de Çankaya Fevzi Paşa Bulvarı 
No : 143/'3» veya «istanbul'da Tersane Caddesi No. 38 Kat : 5» deki bü 
rolar"idan bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7145/2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolalrı Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel, geçici teminatı ve iş yerleri 
yazılı vasıtaların kiralanması işi kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. Ek
siltme 30/7/1971 Cuma günü saat 15,30 da bölgede yapılacaktır. Şartname 
Malzeme Amirliğinde görülebilir, isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32 no 
maddesi gereğince hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarım ihale günü 
saat 14,30 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler nazara alınmaz. 

Geçici Muhammen 
Sıra Miktarı teminatı bedeli 
No. Cinsi Iş yeri adet Li ra Lira 

2 
3 
4 
6 

Minibüs 

> 

Jeep Station 
Otobüs 

Ankara-Istanbul Y. 1. Böl
ge hududu Şant. ve bu 
şantiyeye bağlı protokollu 
işler 
Ankara-Çankın Y. Şant. 
Kütahya-Bozüyük Y. Şant. 
Beypazarı-Nallıhan Y. Şant. 
Hamidiye-Seyitgazi-Kırka 
yolu şantiyesi 

2.250.— 
2.250,— 
2.250,— 
2.250,— 

30 000.-
30.000-
30.000,-
30.000-

2.250,— 48.000-
7091 / 4-2 

Eflani Belediye Başkanlığından : 

Gayrimenkul Satış ilânı 
Kasabamız Hükümet Caddesinde 115,92 W- iki katlı zemin katta 

6 dükkân kagir yapılı birinci katta iki daire hımış yapılı olup 165.186,00 
TL. keşif bedelli. 12.388,00 TL. muvakkat teminatlı bina 2490 sayılı Ka
nunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

Taliplilerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki tarifata uy
gun olarak hazırlayacakları kapalı zarfı 28/7/1971 günü saat 14 e 
kadar Belediye Başkanlığına vermeleri postada vaki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği bu hususla ilgili şartnamenin her gün mesai saatlerinde 
Belediye Yazı işleri Kaleminde görülebileceği ilân olunur. 

7146 / 2-2 

Kırıkkale Belediye Reisliğinden: 

1 — Yapılan ihalesinde hattı lâyık görülmeven 54.52720 lira ke
şif bedelli 3.491,36 lira geçici teminatlı adi kaldırım inşaatı 2490 sa
yılı Kanunun 40 mcı maddesi gereğince yeniden kapalı zarf usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihale, 26 Temmuz 1971 Pazartesi saat 15.00 de Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — istekliler benzeri işi yaptıklarına dair belge ve 1971 yılı ti
caret odası vesikası ile ihaleden 3 gün evvel Belediye Reisliğine müra
caatla yeterlik belgesi almaları. 

4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanan zarf 
lan, ihale günü saat 14.00 e kadar Belediye Başkanlığına vermeleri. 

5 — Keşif ve şartlar her gün mesai saatleri dahilinde Fen İş 
leri Müdürlüğünde görülebilir. 

Keyfiyet Uân olunur. 7017/4-3 

Çitgöl Belediye Başkanlığından ; 

1 — Belediyemiz için 25 kişilik B. M . C. markalı 4 tonluk otobüs 
kaloriferli Austin Tm. 80 tipi önden motorlu, mazotlu olmak üzere 
22/7/1971 Perşembe günü saat 14.00 de kapah zarf usulüyle satın alına
caktır. 

2 — Muhammen bedeli 165.000 lira olup geçici teminatı 12.375 liradır 
3 — Şartname her gün Belediye Kaleminde görülebileceği gibi ad-

restnede gönderilir. 7129 / 4-4 

Ankara Bölge Ziraî Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Enstitümüzce 135 bin lira muhammen bedelli 5 adet klima do-
abı satm alınacaktır. 

2 — İş kapalı zarf usulü ile ihale edilecek ve ihale 20/7/1971 günü 
mat 10.00 da Enstitümüzde yapılacaktır. 

3 — işin geçici teminatı 10.125 liradır. 
4 — Şartname her gün Enstitümüzde görülebilir. 
5 — İhaleye İştirak edecekler 2490 sayıü Kanunun 2, 3 üncü madde

lerinde yazılı belgelerle Ankara Okullar Saymanlığından alacakları te-
rünat makbuzlarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ibraz veya 
mektupla göndermeleri. 6798 / 4-4 

Çankırı Topraksu Başmühendisliğinden : 

A - 67.583,32 TL. keşif bedelli Çankırı - Eldivan - Merkez - Kara-
tere sulama tesisi işi, 2490 sayılı Kanun çerçevesinde kapah zarf usulü 
de ihale edilecektir. 

B - ihale, Çankırı - Hükümet Cad. Sigorta tşhanı 110 No. lu Top
raksu Başmühendisliğinde 22/7/1971 Perşembe günü saat 11.00 de ya
pılacak olup işin geçici teminatı 4.629,17 TL. dır. 

O - Proje şartname ve ekleri çalışma saatlerinde Başmühendisli
ğimizde görülebilir. 

D - tsteklüerin ihaleye iştirak belgesi alabümeleri için bu gibi iğ
leri yaptıklarına dair belgelerle birlikte ihale tarihinden üç gün önce 
Başmühendisüğe müracaat etmeleri şarttır. 

E - Geçici teminatın yatırudıgma dair makbuzun usulüne uygun 
olarak hazırlanan teklif mektubu Ue birlikte ihaleden bîr saat önce mak
buz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

V - Postada vaki gecikmelere İtibar edüem««. 8780, 4-4 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İnşaat Yaptırılacaktır 
Antalya Ferro - Krom İşletmesine ait işçi ve memur yemekha

nesi, lokal ve yatakhane binası inşaatı sabit birim fiyat esası üzerin
den eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 9 Ağustos 1971 Pazartesi günü saat (15.00) de Eti
bank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — işin tahminî keşif tutan (1.215.000) TL. olup, geçici temi
natı 50.200 TL. dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup 
isteklilerin, 

a) B grubundan en az (1.500.000) TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b) Biı defada benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına dair 

belge, 
c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesika

lar, ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 21 Temmuz 1971 
Çarşamba günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müra
caat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ka
bul edilmeyeceği gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaat
lar da dikkate alınmaz . 

4 — ihaleye iştirak belgeleri, 5 Ağustos 1971 Perşembe gününden 
itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No. 49 da Etibank İnşaat Dairesi 
Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız 
Umumî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulnması lâ
zımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Eksiltme dosyalan 13 Temmuz 1971 Sah gününden itiba
ren Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir. 

7 — İhaleye iştirak için ihale dosyası satın alınması şart olup, 
dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız İnşaat Dai
resinden (250) TL. mukabilinde satın alınabilir. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7086 /3-3 



Sahife : I4 

Sosyal Sigortalar Kurumundan : 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş, muhtelif illerdeki sağlık tesislerimi

zin ihtiyacı olan 8 adet otomatik telefon santralı temin ve tesisi işi 
olup, ilk keşif bedeli 1.080.000,— TL. dır. 

2 — Eksiltme 28/7/1971 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
16 da Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü I No. lu 
Satm Alma Komisyonunda birim fiyat esasları üzerinden kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerin bu işe ait eksiltme dosyası ve eklerini, Ankara'da 
Mithat Paşa Caddesinde Genel Müdürlük, İnşaat İşleri Müdürlüğü Elek
trik Bürosunda mesai saatleri dahilinde tetkik etmeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler : 
a) 1071 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
ib) Usulü dairesinde 64.000,— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu ise ait iştirak belgesi alınma şekli; 
İsteklilerin engeç 26/7/1971 Pazartesi günü mesai sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilek
çelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar (G) gru
bundan müteahhitlik karnesi asıl veya Noter sureti ile Kurumdan ala
cakları plan, teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile 
bu beyannamede zikredilen teknik personel ile Noterden münakit taah
hüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir, Kurum 
Elektrik İşleri Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri lâ
zımdır. 

6 — İstekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saatte 
Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olrak pos
talamaları lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası muci
bince Belediyelerce istenecek ilân resmî yardımlarla bilcümle masraflar 
müteahhide aittir. 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 7143 / 2-1 

Hasanoğlan - Atatürk İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

Miktarı M. tutarı G. teminatı İHALENİN 
Cinsi kalem Lira. Krş. Lra Krş. Tarihi Saati Şekli 

Kahvaltılık Gı
da maddeleri 3 92.000— 5.850— 29/7/1971 10.00 K. Zarf 
Ders kitabı 46 30.109,05 2.258,18 29/7/1971 11.00 K. Zarf 

Okulumuz 1971 malî yılı ihtiyacı olan, yukarıda grupları, tutarları, 
geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazılı iki grup maddenin 2490 
sayılı Kanuna göre satm alınacağı; şartnamelerinin her gün mesai 
saatleri içinde okulumuzda ve Ankara Okullar Saymanlığında görü
lebileceği, isteklilerin kanuna uygun olarak hazırlayacakları teklif 
mektupları ile 1971 yılı tasdikli ticaret odası vesikasını ihale saatin
den bir saat öncesine kadar okulumuzda Komisyon Başkanlığına ver
meleri gerektiği, posta ile gönderme halinde gecikmelerin kabul edil
meyeceği, ihalenin gruplar halinde yapılacağı ilân olunur. 

7122/4-2 • 
Spor - Toto Teşküât Müdürlüğünden : 

1 — SPOR TOTO'nun reklâmım yapmak gayesiyle AKDENİZ 
Olimpiyatlarında kullanılmak üzere 10 adet Boks Ringi yaptırılacaktır. 

2 — İlgili şartnameler ve ekleri Levazım Şube Müdürlüğü ile is
tanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerinden, mesai saatleri dahilinde temin 
edilebilir. 

3 — ihale 27/7/1971 günü saat 16.00 da A N K A R A Yenişehir Mit
hat Paşa Caddesi No. 38 deki SPOR - TOTO Teşkilâtı Satm Alma Ko
misyonu Başkanlığında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

4 •— Yaptırılacak olan 10 adet Boks Ringinin muhammen bedeli 
282.985,— TL . olup geçici teminatı 11.319,40 TL. dır. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin : 

17 TEMMUZ 1*71 

a) Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibraz 
etmesi ve bu belgenin 1971 vizesini havi bulunması 

b) Teklif mektuplarının usulüne uygun olarak tanzim edilmesi 
c) Atelyesinin halen çalışır durumda olması şarttır. (Teşkilat di

lerse yerinde tetkik yapabilir) 
6 — Teklif mektuplarının ihale günü ihale saatinden evvel Satm 

Alma Komisyonu Başkanlığına teslimi şarttır. Postadaki gecikmelerden 
Teşkilât sorumlu değildir. 

7 — Teşku&tımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7123 / 2̂ -2 

• 
Çankın C. Savcılığından : 

1 — Çankın kapalı cezaevinin çatısının tamamının onannıt ile 
gardiyan koğuşundaki yapılacak tadilât işi kapah zarf usulü ile iha
lesi yapılacaktır. 

2 — İşin muhammen bedel tutan 35.138 lira 41 kuruş olup mu
vakkat teminatı 2635 lira 35 kuruştur. 

3 — İhale 23 Temmuz 1971 Cuma günü saat 15.00 de C. Savcılık 
odasında yapılacaktır. 

4 — ihaleye iştirak edenlerin 2490 sayılı Kanun gereğince ve 
eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde yazdı belgelerle ve şart
namede örneği bulunan teklif mektuplan ile birlikte en geç ihale 
saatinden bu- saat evveline kadar mektuplarım Komisyona verme
lerini, postada vaki gecikmelerin kabul edilmeveceğı ilân olunur. 

5 — Bu işe ait keşif özeti şartname ve diğer evraklar mesai saa
tinde cezaevi müdürlüğünde görülebilir 6927 / 44 • 

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

1. Fabrikamız çelik konstrüksiyon inşaatlarında kullamlmalk üze
re, saç cıvatası satm alınacaktır. 

2. Tekliflerin en geç 9/8/1971 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. A. Ş. Satm Alma Dairesi Genel 
Müdür Yardımcılığında bulundurulması lâzımdır. 

3. İhaleye girmek isteyenler, ilgili teklif mektuplarım aşağıdaki 
adreslerden temin edebilirler. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrilkalan T. A . Ş. .Satm Alma Müdürlüğü 
Tünel Caddesi Kut Han 5 No. 38 Karaköy - İSTANBUL 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Satm Alma Uzmanlığı 
Atatürk Bulvan Sercan Han No. 127 Bakanlıklar - A N K A R A 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. A . Ş. 
Fevzipaşa Bulvarı 134/1 İZMİR 
4. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısımlara bölmekte 

serbesttir. 7229 / 2-1 

Bala Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/463 
Bala Kazası Süleymanlı Köyünden Hacı Demir, aynı köy 524 par

sel sayılı, ada mevkiinde, 3.640 M2 miktarındaki taşınmazın Hazine adı
na olan tapusunun iptali ile kendi namına tescilini talep etmiş bulundu
ğundan işbu taşınmaz üzerinde üstün haklan olanlann ilgili kanun ge
reğince işbu ilânın neşri tarihinden itibaren (3) ay zarfında yazılı ola
rak mahkememizin 1970/463 sayılı dava dosyasına müracaatları ilân 
olunur. 7185 /1-1 

Pötürge Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 
/ 

1970/91 
Pötürge Kazasının Taştepe Köyünden Sadık Aygün vekili dava ta

kipçisi, Ivlustafa Özpehlivan tarafından aynı köyden Devriş kızı Emine 
Aygün aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma davasının yapılan du
ruşmasında : 

Davalı Emine Aygün'ün adresi tespit edilemediğinden dava arzu
hali ve duruşması ilânen tebliğ edilmiştir. 

Adı geçen davalı Emine Aygün duruşmaya gelmediğinden şimdi 
duruşmanın atılı bulunduğu 23/9/1971 günü saat 13.30 da duruşmaya 
gelmesi veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesine, aksi halde du
ruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

7152 

(Resmi Gazete) 
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Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, (miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(7) kalem (Malzeme) maddesi (Pazarlık) suretiyle satm alınacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte ıgelmeleri. 

M . bedeli K . teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Li ra K r . L i ra Kr . Günü Saati 

212 Temmuz 1971 
Perşembe 

3 mm lik kurşun levha 10000 TL. 9,75 1.500 Saat 10.10 
3/8 6 köşe somun 10000 TL. 40 1.500 Saat 10.20 
Pik döküm kumu 10000 TL. 40 Iİ.50O Saat 10.30 
Parafin vak 10000 TL. 8.— 1.S00 Saat 10.40 
1 mm lik çelik saç 10000 TL. 11,75 1.5CÜ Saat 10!.50 
GMC piston kol burcu İOOOOTL. 20,— 1.500 ıSaat 11.10 
060 Jeep kol yatak 10000 TL. 110,— 1,500 ISaat 11.20 

7197 /1-1 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

Malatya - Medik Barajı ve tesisleri ikmal inşaatı 
1 — DSİ Elazığ DC. Bölge Müdürlüğü nuntıkasında Malatya'nın 

Kuzey Batısmda Tohma Çayı üzerinde inşa edilmekte olan Malatya Me
dik Barajı ve tesisleri inşaatının ikmali için gerekli işler (Malatya-Me
dik Barajı ve tesisleri ikmal inşaatı) adı altında müteahhit nam ve he
sabına olmak üzere ihaleye çılkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (20.000.000,—) lira olup ge
çici teminatı (613.750,—) liradır. 

3 — ı Bu işi taahhüt edecek olan müteahhit firma aşağıdaki iş ma
kta lar ın ı , Uerde idareye vereceği iş programına uygun olarak ve çalı
şır durumda şantiyede bulunduracaktır. 

2 adet ekskavatör Dragline 1.5 yd3 lük. 
2 adet ekskavatör (shovell-dragline) 1.5 yd3 lük. 
2 adet dozer DS veya muadiH 
2 adet dozer D6 veya muadili 
2 adet skreyper 18 yd3 lük 

15 adet damperli kamyon 10 tonluk 
5 adet kamyon 5 tonluk 
2 adet keçiayağı çekicisi ile (Şartnamesine uygun) 
2 adet lastik tekerlekli silindir çekici ile (Şartnamesine uygun) 
2 adet arazöz 5 tonluk 
4 adet kompresör 3 tabancalı 
1 adet agrega yıkama eleme tesisi 10-15 mVsaatlik 
4 adet betoniyer 250 litrelik 
4, adet vibratör 
6 adet vibrasyonlu el tokmağı 6" İ r k 
4 —. İhale 13/8/1971 Cuma günü saat (15.00) de Ankara'da Yü-

cetepe DSİ Genel Müdürlüğü binasında DSİ Barajlar ve Hidroelektrik 
Santrallar Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ Merkez İha
le Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaJktır. 

ı5 —• ihale şartnamesi ve ekleri (100,00) lira bedel mukabilinde 4 
üncü maddede yazılı adresten 20/7/1971 tarihinden itibaren temin edi
lebilir. 

6 — İstekli bulunan şahıs veya şirketlerin DSİ Barajlar ve Hid
roelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına 6/8/1971 Cuma günü saat 
(17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi. 
(A grubundan en az 20.000.000,— liralık) 

b) Makina ve teçhizat beyannamesi 
c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi 
d) Teknik, personel beyannamesi 
e) 3 üncü maddede istenilen iş maktalar ın ın iş programına uy

gun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulundurulacağına dair usu
lü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

f) İş yerinin, istekli veya yetıkiü vekili tarafından görüldüğüne 
dair DSİ DC. Bölge Müdürlüğünden alınacak yazı. 

ıg) isteklilerin bu tarihe kadar yaptığı veya yapmakta olduğu 
belli başlı işlerin adını, keşif bedelini, ne zaman başlayıp, ne zaman ik
mal edildiğini, hangi teşekküle 'karşı taahhüt edildiğini ve her sene ne 
kadar iş yapıldığını belirten belgeler. 

7 — istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 10/8/1971 Salı günü 
saat (10.00) dan itibaren Dairesindeki ilgüilerden öğrenebilirler. 

8 —• 6/8/1971 tarihine kadar ihale şartnamesi ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 —• İhaleye iştirak etmek istiyen şahıs veya şirketlerin • teklif 
zarflarını 13/8/1971 Cuma günü saat (14.45) e kadar adresi 4 üncü 
maddede belirtilen DSt Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi 
Başkanlığı evrak kayıt memurluğuna makbuz mukabilinde teslim etme^ 
leri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki (gecikmeler 
kabul edilmez. 7201/2-1 

• — — 
tiler Bankasından : 

Bankamızca, Harita Dairesi Reisliği için 31 kalem harita malze
mesi satm alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Bankamız Malzeme Dairesi Reisliği ve is
tanbul 1 inci Bölge Müdürlüğünden 25,— TL. sı bedelle temin edilebilir. 

Teklifler malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç 
29/7/1971 günü saat 17.00 ye kadar Bankada bulundurulacak 30/7/1971 
günü saat 15.00 de Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

7228 /1-1 

• 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
1971/596 
Davalı : 1 — Mulla Eriş, 2 — Naciye Sungurlu 
Davacı Hürşit Karataş tarafından davalı Mulla Eriş ve Naciye 

Sungurlu aleyhlerine açılan tahliye davasının, yapılan duruşması so
nunda : 

Dosya münderecatına göre her ilci davalının davacıya ait evi kilit
leyip semti meçhule gitmek suretiyle akit şartlarına riayet etmedikleri 
anlaşıldığından bu sebeple Salmekadm Orta Tepede 59 numaralı evden 
tahliyelerine ve evin boş olarak davacıya teslimine 560 liranın ve ayrıca 
308 Ura davacı masrafının davalılardan alınmasına 13/7/1971 tarihinde 
davalıların gıyabında karar verilmiştir. 

Dava dosyasında gösterilen adreste bütün araştırmalara rağmen 
bulunamadığınızdan mezlfûr hükmü kanunî süresi içinde temyiz etme
diğiniz takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

7230/1-1 • 
Köy tşleri Bakanlığı Yol, iSu ve Elektrik işleri Genel Müdürlü

ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi, saati ve kati teminat mik
tarı gösterilmiş olan, betonarme - ayaklı su depolarına ait proje tipleri
nin baskı işi yaptırılacaktır. 

Cinsi ve miktar ı : 2000 adet betonarme ayaklı proje tipleri baskısı, 
Katî teminat tu ta r ı : 7.500,— TL., ihalenin tarihi : 22/7/1971, Saati: 
10.00 

2 — ihale Y S E Genel Müdürlüğü, idarî ve Malî işler Dairesi Baş
kanlığında (Anafartalar Işhanı, Köy işleri Bakanlığı binasının 10 uncu 
katında) toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır. Şartname
ler aynı yerden bedelsiz olarak temin edüebilir. 

3 — istekliler idarî şartnamenin 9 uncu maddesinde yazılı vesaikle 
birlikte ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına müra
caatları lazımdır. Teklif mektubu kabul edilmez. 7255 / 2-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Ofisimiz ihtiyacı olan 12.941 ton (— ı% 20 olabilir) teneke 
levha ve saç Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından şartnamesi esasları 
dahilinde kapalı zarf usulü Ue Ofisimiz ünitelerine taşıttırılacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 44.000,— TL. 
3 —• Şartname Genel Müdürlük Satm Alma Komisyonu Başkanlı

ğından temin edüebilir. 
4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarının dış zar

fının üzerine yalnız (12.941 ton teneke ve saç nakli teklifidir) İbaresini 
yazarak en geç 12/8/1971 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlük 
Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 Teklif zarflan 13/8/1971 günü saat 14.00 de Satın Alma Ko
misyonu Başkanlığında açılacaktır. 

6 —• Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna 'tabi değildir. 7233 / 2-J 
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Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/188 
K. No : 1971/118 
Davacı Sefer inan tarafından davalı Sultan İnan aleyhine talep 

edilen ihtarı havi dilekçe üzerine yapılan tetkikatı sonunda : Davalı
nın bir ay zarfında kocası hanesine dönmesinin ihtar edilmesine ka
rar verilmiş olup, davalının adresi meçhul olduğundan işbu ilâm öze
ti ilânen tebliğ olunur. 7155 

Antalya Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/869 
Müşerref Karaçelik (Kaygısız) tarafından (Antalya Memurevleri 

Çakırlar Yolu Fatih İlkokulu Ümit Sok. No. 6 da oturur) Bahçeüevler 
Güllük Caddesi İkinci Sokak No. 25 de Hasan Karaçelik hakkında şid
detli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davasında davalı adresinde 
bulunamamış olduğundan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan duruşmanın 5/10/1971 Salı günü saat 9.30 a bırakıldığı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7156 

Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan : 

1971/33 
Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi Şehitler Sokağında 284 m2 mesa

hasında ve üzerinde bir ev ile ahır bulunan ve yine Turgut Mahallesi 
Namık Kemal Caddesinde kâin 200 m2 mesahasındaki arsanın satış
larının 20/9/1971 ve ikinci satışlarının da 30/9/1971 günlerinde yapı
lacağı halen adresleri bilinmeyen hissedarlardan Sabriye Atasü ile Na
ciye Özyer'e ilânen tebliğ olunur. 7160 

ıSandıklı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/261 
Davacı : Sandıklı Karadirek Nahiyesinden Ayşe Gümüş tarafından 

davalı Karadirek Nahiyesinden Mahmut Arıkan ve arkadaşları aleyhine 
ikame olunan izaleyi şüyu davasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalı Halil İbrahim Ünal'ın adresinin meçhul olması nedeniyle da
vetiye tebliğinin ilânen yapılmış bu kere de gıyap kararının ilânen ya
pılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 17/9/1971 Cu
ma günü saat 9 da hazır bulunması veya vekille temsil ettirmesi gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7139 

bırakıldığı 15/9/1971 Çarşamba günü saat 9 da hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 7140 

Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/349 
Davacı : Sandıklı Hisar Mahallesinden Emine Yılmazer vekili Avu

kat Mualla Kadıköylü tarafından davalı Sandıklı Kusura Köyünden Yu
suf Yılmazer aleyhine ikame olunan boşanma davasının yapılan muha
kemesi sırasında : 

Davalı Yusuf Yılmazer'm adresinin meçhul olması nedeniyle dave
tiye tebliğinin ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın 

Bornova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/554 
Bornova - Çamdibi Köyü 206 Sokak 54 numarada oturur Hasan Ci

van tarafından karısı Zeliha Civan aleyhine mahkememizde açılan zina 
sebebiyle boşanma davasının duruşmasında : 

Davalı Zeliha Civan'ın adresi tespit edilemediğinden duruşmanın 
bırakıldığı 15/9/1971 günü saat 9.55 de Bornova Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması veya bir avukatla kendisini temsil ettirmesi 
dava dilekçesi ve davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 

7148 

istanbul İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden-: 

1970/1356 
Müt. Karar No : 1971/80 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı : Kamu haklan 
Maznun : Fahri Dikbıyık, Hakkı, Lüşkinaz oğlu, 1951 doğumlu Er

zincan'ın Üzümlü Bucağından olup istanbul Unkapanı Üsküplü Cad. No. 
92 deki kahvehanede yatıp kalkmakta iken adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 15/12/1970 
Tevkif tarihi : 18/12/1971 
Tahliye tarihi : 18/3/1971 
Sahipleri tespit edilemeyen iki kamyondan i'ki adet kriko çalmak

tan maznun hakkında yapılan duruşma sonunda : 
Suçunun sübutuna binaen T. C. K. nun (491/İlk, 522, 525, 71 inci 

maddeleri uygulanarak neticeten (4) ay hapis (4) ay müddetle emniyeti 
umumiye nezareti altmda bulundurulmasına, mevkuf kaldığı günlerin 
mahsubu ile bakiye cezasının infaz olunmasına dair gıyapta verilen ka
rarın memleket ve istanbul adreslerinde tebliği mümkün olamadığı ci
hetle hüküm özetinin 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri ge
reğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve ilân tarihinden onbeş gün 
sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. 7178-1 

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden>: 

E. No : 1969/1938 
Müessir fiil, hakaret ve ızrar suçumdan sanık Bahri Şimşek hak

kında mahkememizce verilen 15/4/1971 tarJh ve aynı sayılı gıyabî hük
mün adı geçenin adresinin bulunaımaıması sebebiyle tebliğ edilememiş
tir. Sanığın işbu Uân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmıün kendisine tebliğ 
edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine ikaiım olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 
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RESMİ GAZETE'NİN PERAKENDE SATIŞ YERİ 
ABONE VE İLAN TARİFESİ 

1 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 150 lira olup, bedelin işletmemize 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, Ulus'ta işletmemizde ve 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, istanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki Yayınevle-
rinde de perakende satılmaktadır. 

5 — Her ne sebeple olursa olsun 10 gün içinde alınmayan ve talep olunmayan Resmî Gazeteler ücrete tabidir. 
6 — Resmî Gazete ilân ücreti, ortalama 8 kelime bir satır ve her satırı (Satırlar tek kelime dahi olsa) 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 — işletmemize olan borca karşılık gönderilen paraların mahsup işleminin yapılabilmesi için ait olduğu faturamızın gün 

ve numarasınında mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 
9 — Bedellerin posta masrafı verilmeksizin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletme Müdürlüğünün Posta Çekleri 

Merkezindeki 10003255 sayılı hesabına posta havalesiyle gönderilerek durumun bir yazı ile açıklanması gerekmektedir. 
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 
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     İÇİNDEKİLER 
Kanunlar                                                                                                         Sayfa 

 
1426 Kâmil Akman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun   1 

 

1427 Kemal Uluköylü Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun    1 

 

1428 Nurettin Kahraman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun  1 

 

1429 Mahmut Yel Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun   1 

 

1430 Faik Vartekli ve Kadriye Partici Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 

          Dair Kanun            1 

 

1431 Hacı Ahmet Tonya Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun  2 

1432 Hüseyin Bulut Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun   2 

1433 Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 

           Dair Kanun            2 

1434 Ahmet Balıkçı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun   2 

1435 Cemil Yıldız Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun   2 

1436 Nail Kır Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun    2 

1437 Mehmet Karabaş (Karataş) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair  

          Kanun             2 

 

1438  24/2/1970 Tarih ve 1235 Sayılı, 8/6/1959 Tarih ve 7334 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 

           Yapılması Hakkında Kanun          3 

 

1439  İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun    3 

 

1440 İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Bir Teknik Okul Açılmasına  Dair 10/3/1954 Tarihli  

ve 6374 Sayılı Kanunun   ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

Hakkındaki 7/7/1948 Tarihli ve 5246 Sayılı Kanuna Bağlı  Cetvellere Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi Başlığı Altında Yeni Kadrolar Eklenmesine Dair Kanun     3 

 

Yönetmelik 

 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yönetmeliği      4 
 

 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına  Ait  Kararlar        5 

 

Genelgeler 

 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından  Dışticaret İşlerine Dair Sirküler     6 

 

İlanlar             7 
 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 

 

Kaldırılmasına

 


