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Mersin'de müesses Yıdaş Yavuzlar İplik ve Dokuma Sanayii A. Ş. 
nin, Mersin'de kuracağı 55.000 iğlik yeni komple pamuk ipliği fabrikası
nın makinalannın temininde dış satıcı firmalardan alacağı 2.867.254,— 
(ikimilyon sekizyüzaltmışyedibin ikiyüzellidört) Sterlin ve 4.356048,— 
(dörtnıilyonüçyüzellialtıbinkırsekiz) Belçika Frankı dış krediye, ekteki 
şartlar dahilinde, 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının onan
ması; Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
olumlu Görüşlerine dayanan ticaret Bakanlığının 14/4/1073, 20/4/1073 
tarihli ve 24.4.3334, 24.4.31/3586 sayılı yazıları üzerine, adı geçen Kanu
nun 1 inci ve 933 sayılı Kanunun 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Ku
rulunca 7/5/1973 tarihinde lfararlaştırılmıştır. 
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C COŞKUN 

1/5/1973 tarih ve 1/634% sayılı Kararname Ekidir. 

«Yıdaş» Yavuzlar İplik ve Dokuma Sanayii A. Ş. nin 
Alacağı Dış Krediye 6224 sayılı Kanun Hükümlerinin 

Uygulanmasında Riayet edilecek ek şartlar 

I — Yatırım Konusu : 
Mersin'de 55.00 iğlik komple yeni pamuk ipliği tesislerinin dış kre 

di ile alınması. 

II — Yatırım tutarı ve f inansmanı: 
Tesis için ithal edilecek toplam CİF 3.185.838,— Sterlin ile FOB 

5.445,060,— Belçika Frankı tutarındaki makinaların; 
— İngiltere'den; 

% 10 peşin kısmı (318.584,— Sterlin) özel sektör yatırım kalem
lerinden, ('% 5 i kararnamenin yayınlanmasından sonra; ve kalan 
f / o 5 her partinin yüklenmesinden iki ay önce ve parti bedeli 
üzerinden) 
|% 90 bakiye (2.867.254— Sterlin) kredili; 

— Belçika'dan; 
,% 20 peşin kısmı (1.089.012,— Belçika Frankı) özel sektör yatı
rım kalemlerinden, ( % 10 u Kararnamenin yayınlanmasından 
sonra ve kalan % 10 sevk evrakı mukabilinde) 
% 80 bakiye (4.356.048— Belçika Frankı) kredili, 

olarak sağlanacaktır. 

/ / / — Kredi şart lar ı : 
3.1) İngiltere'de Platt firmasından sağlanan kredi, her yükleme ta

rihinden itibaren başlayarak ve o yükleme için muteber olmak üzere 24 
aylık ödemesiz süreden sonra 6 şar aylık 10 eşit taksitte ve her taksite 
senelik brüt % 7,5 faiz ilâvesi suretiyle ödenecektir. 

3.2) Belçika'da Gilbos firmasından sağlanan kredi, yükleme tari
hinden başlamak üzere 6 şar aylık 10 eşit taksitte ve her taksite seneıik 
brüt % 7,5 faiz eklemek suretiyle ödenecektir. 

IV — İhracat garantisi : 
[Şirket 1975 yılından itibaren beş yıl müddetle üretiminin % 26 ini 

(vasati 9.8412.500,— Amerikan doları değerinde) ihraç edecektir. 

V •— Özel şartlar : 
5.1) Kararname mevzuu dış kredi projeden belirtilen gaye dışında 

kullanılmayacaktır. 
5.2) Bu Kararname hükümleri yerli imal durum belgesi alınması 

kaydıyla ve belge kapsamındaki makina ve teçhizat için uygulanır. 
5.3) 'Kredinin kullanma süresi 1974 vık sonuna kadardır. 

R 

J — Yatırım Konusu : 

/ / — Yatırım tutarı w finansmanı : 

HI — Kredi şartları ; 

IV — İhracat garantisi : 

V •— özel şartlar : 



Karar Sayısı : 7/6347 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş bulu
nan ilişik «Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü>>nün yürürlüğe ko

nulması; Bakanlar Kurulunca 9/5/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakamı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
N. TALÛ N- ERKMEN K. SATIR t. H. T EKİN EL 

Devlet Bakanı Adaleıt Balkanı Millî Savunma Bakam 
Prof- İ. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU /. SANCAR 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakamı 
M- ÖZTEKİN 0. H. BAYÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı Baymdmhık Bakanı Ticaret Bakamı 
0. DENGİZ İV. OK A. TÜRKEL 

Sağ. ve Sos. Y. Baiaau Güm. ve Helke:] Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. V. TANIR F. ÇELİKBAS A. N- TUNA 

Ulaştırma Bakanı Calısjma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakamı 
Prof. S- ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR 

En. ve Tab- Kay. Bakamı Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve iskân Bakanı 
Dr. K. DEMİR Dr. A. İ. KIRIMLI M . N. OKTAY 

Köy İşlıerri Bakanı Onman Balkanı Genç. ve Spor Bakamı 
0. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN 

Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsamı, Kuruluş ve Deyim 

Madde 1 — Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri 
bu Tüzükte beUrtilrniştir. 

Madde 2 — Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve 
yetkisini haiz bir başkan ile müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarından oluşur. 

Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür. 
Madde 3 — Bu Tüzükte yazılı müfettiş deyimi; Bakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanını, Bakanlık müşavir müfettişini, başmüfettişini, mü
fettişini ve müfettiş yardımcısını kapsar. 

Madde 4 — Çalışma Bakanlığı Teftiş Kuruluna, ancak, müfettiş 
yardımcısı olarak girilir. 

Bakanlık müfettiş yardımcılığına atanabilmek için : 
A — 1) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı genel 

şartları haiz olmak, 
2) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İdarî İlimler, İşletme, İktisadî 

ve Ticarî Bilimler Fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî ilimler Akademile
rinden yahut bunların eşitleri yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okul
lardan birini bitirmiş olmak, 

3) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk 
şartlarına elverişli olmak, 

4) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı 
bir ceza ile hükümlü olmamak, 

5) Yapılacak inceleme sonunda, sicil ve karakteri bakımından mü
fettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak, 

6) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını 
geçmemiş olmak, 

B - Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre 
yapılacak yarışma sınavını başarmak gerekir. 

Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, 
başarı derecesine göre yapilır. Derece eşitliği halinde, sınav programına 
dahil yabancı dülerden birindeki bilgi derecesi üstün olan adaya öncelik 
verilir. 

Madde 5 — Müfettiş nitelik ve unvanı Çalışma Bakanlığı Bakanlık 
müfettişliği yeterlik sınavını vererek kazanılır. 

Şekil ve esasları bir yönetmelüt üe düzenlenecek bu sınava gire
bilmek için: 

1 — Müfettiş yardımcılığında eh az S yıl çalışmış olmak, 
2 — Refakatinde bulunduğu müfettişlerle Teftiş Kurulu Başkam 

tarafından yeterli olduğu saptanmış olmak gerekir. 
Yeterlik sınavmı kazananlar, mevzuat uyarınca, müfettişliklere 

atanırlar. Aynı kıdemi haiz olanlar arasında atanma sırası, bu sınavda 
kazanılan dereceye göre saptanır. 

Müfettiş yardımcılarından; sicillerine göre müfettişlikte başarı gös-
teremiyeceği anlaşüan, müfettişlikle bağdaşmayan hal ve hareketleri 
saptanan kabul edilir bir özürü olmadan yeterlik sınavına girmeyen veya 
yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derççe ve kademeleriyle idari 
görevlere atanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 6 — Teftiş Kurulu doğrudan doğruya Bakana bağlı olup, 
teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yapar. 

Madde 7 — Teftiş Kurulu; 
1 — Bakanlığın merkez, iller ve yurt dışı teşkilâtiyle, Bakanlığa 

bağlı bütün kuruluş ve kurumların her türlü işlemlerini ve ilgili kanun, 
tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanış tarzlarım, bu
ralardaki amir, memur ve diğer görevUlerin görevleriyle ilgüi hal ve ha
reketlerini teftiş etmek, denetlemek, incelemek ve gerekli soruşturmaları 
yapmakla, 

2 — İşyerlerinde çalışma mevzuatının uygulanışını teftiş etmekle, 
3 — Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla verilen diğer işleri ye

rine getirmekle görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri 

Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : 
1 — Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışma tarz ve usûllerini düzen

lemek, denetlemek ve teftiş sonuçlan üzerinde gereken işlemleri yapmak, 
2 — Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre teftiş kurulu 

mensuplariyle teftiş kurulu büro personelinin atanma, ilerleme ve yük-
selmeleriyle ilgili olarak Bakanlığa teklifte bulunmak, 

3 — Bakanın gerekli gördüğü işlerde bizzat teftiş, denetleme, in
celeme ve soruşturma yapmak, 

4 — Yıllık çalışma programlarım hazırlamak, müfettişlerin teftişte 
bulunacaklan yerleri saptamak ve bunlan Bakanın onayına sunmak, 

5 — Bakandan alman teftiş, inceleme ve soruşturma emirleri üze
rine müfettişleri görevlendirmek ve bu emirlerin uygulanışını denetlemek, 

6 — Müfettişlerden gelen raporlan inceleyerek ait olduklan idarî 
mercilere göndermek ve bunlar üzerinde idarece alınacak karar ve idarî 
işlemleri kovuşturmak, 

Müfettişlerden Danıştay'a sevkedilmek üzere gelen fezlekeleri ince
leyerek usûl ve esas bakım ından yanlışlık ve eksiklikleri varsa tamamlat
tırdıktan sonra göndermek, 

7 — Soruşturma sonuçlan ile önemli inceleme ve teftiş raporları 
hakkında Bakana bilgi vermek, 

8 — Müfettişlerin resmî yazışmalarını ve haketme işlemlerini yü
rütmek, 

9 — Teftiş işlerinin gene] yürüyüşü ve teftiş usûllerinde düzeltfl-
mesi gereken hususlan inceleyerek Bakanlığa teklifte bulunmak. 

10 — Yıl sonunda müfettişlerin çalışma sonuçlarını ve teftiş kuru
mlunun genel durumunu Bakana bildirmek, 

11 — Teftiş kurulunun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve 
düzen altmda tutmak ve gelecek malî yüa ait teftiş giderlerini gösterir 
tahminî tutan Bakana bildirmek, 

12 — Gerektiğinde müfettişlerin bölge merkezlerini ve bunların de
ğiştirilmesini Bakana teklif etmek, 

13 — Teftiş kurulu bürosunun işlerini düzenli bir şekilde yürütmek, 
14 — Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yap

mak. 
Yukanda yazılı görevlerin yapılabilmesi için Teftiş Kurulu Başkanı, 

bir veya iki müfettişi bir yıl süre üe Başkanlık enirinde yardımcı olarak 
çalıştırabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri 

Madde 9 — Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır : 
1 — Bakanlığın merkez, iller ve yurt dışı teşkilâtı ile Bakanlığa 

bağlı bütün kuruluş ve kurumlara ait işlerde kanun, tüzük, yönetmelik, 
karar, genelge ve emirlerin uygulanıp uygulanmadığı ve buralardaki 

Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri 

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri 

— 2 — 



amir, memur ve diğer görevlilerin çalışmaları hakkında teftiş, denet
leme, inceleme ve soruşturma yapmak, 

2 — Teftiş ettikleri işlerde gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yol
suzlukları saptayarak bunları, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevli
lerin çalışmalarından daha çok faydalanılması için, alınması gereken ted
birlerle birlikte Bakanlığa büdirmek, 

3 — Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzlukları derhal Ba
kanlığa bildirmekle beraber, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 
ilgililer hakkında hemen soruşturmaya başlamak., 

4 — işyerlerinde çalışma mevzuatına aykırı hareket ve eylemler ol
duğu haber alınır yahut teftiş sırasında görülür veya öğrenilirse durumu 
bir cevaph raporla ilgili kuruluşa bildirmek, 

5 — Bakanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araş
tırma yapmak, 

6 — Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine 
getirmek, 

Madde 10 — Müfettişler, teftiş ve soruşturma yaptıkları işlerde 
Bakanlığın merkez, iller ve yurt dışı teşkilatındaki memurları aşağıdaki 
hallerde görevden uzaklaştırabilirler : 

1 — Para ve para hükmündeki kâğıtları, ayniyat ve bunların hesap
larını, evrak ve defterlerini göstermekten veya bunlara ait istenen bilgi 
ve izahatı vermekten kaçınmak, 

2 — İrtikap, rüşvet, ihtilas, zimmete para geçirmek gibi 1609 sa
yılı Kanuna ilişkin işlem ve eylemlerde bulunmak, 

3 —• Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifler yapmak, 
4 — Ceza veya disiplin kovuşturmasını gerektirir başka önemli yol

suzlukta bulunmak. 
Görevden uzaklaştırma, müfettiş tarafından gerektirici sebepleri ile, 

ilgiliye ve ilgilinin o yerdeki birinci derecedeki amirine bir yazı ile tebliğ 
edilir ve Bakanlığa bildirilir. 

Görevden uzaklaştırılan amir ise, amirin bağlı bulunduğu mahallin 
en büyük mülkî idare amirine, yurt dışı teşkilâtında ise bağlı bulunduğu 
misyon şefine bilgi verilir. 

Soruşturma sonunda, disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya 
cezaî bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan memurlar için alınmış 
olan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişler tara
fından derhal atamaya yetkili amire teklif edilir ve durum Bakanlığa bil
dirilir. 

Madde 11 — Müfettişler, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma 
görevlerini yaparken görevlilerin yanlarındaki ve emirleri altındaki bü
tün evrak ve defterleri, para ve para yerine geçen kâğıt ve senetlerle 
eşyayı gizli de olsa görmeğe, incelemeğe ve saymaya yetkilidirler. 

llgilüer, kendilerine yapılan ilk istemde bunları müfettişe göster
mek ve sayılıp incelenmesine yardım etmek zorundadırlar. 

Madde 12 — Müfettişler, görevlerini yaparlarken gerekli gördük
leri yardımları ve her türlü işlemlere ait evrak, kayıt ve belgelerin ör
neklerini, herhangi bir yolsuzluğun subut delilini teşkil ettiği takdirde, 
bunların asıllarını, Bakanlığa bağlı olsun olmasm, bütün resmî daire ve 
kurumlarla Devletin denetlemesine tabi bütün kuruluş, kurum ve ortak
lıklardan ve kamu yararına çalışan derneklerden ve gerçek yahut tüzel 
kişilerden istemek hakkım haizdirler. 

Bunlar da, kanunî bir engel bulunmadığı takdirde, bu istemleri ye
rine getirmek zorundadırlar. 

Asılları alman belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzası ile onan
mış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere ilgili daire, kurum veya kişi
lere verilir. 

Madde 13 — Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya 
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturmasına başla
dıklarında, konulmuş usûl ve esaslar dairesinde ilk soruşturmanm gerek
tirdiği işlemleri yapmaya yetkindirler. 

Soruşturma sırasmda müfettişler, diğer kurumların memurlarının 
suçla ilişiği olduğunu saptarlarsa durumu, haklarında birlikte soruşturma 
yapılmak Üzere, il memurları için doğrudan doğruya valiye, diğerleri için 
Bakanlığa bildirirler. 

1609 sayılı Kanun ile ilgili olan suçların soruşturmasında müfet
tişlerin yetkileri bu Kanun hükümleriyle sınırlıdır. 

Müfettişlerin sorgu memuru niteliği ile Memurun Muhakematı Hak
kındaki Kanun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu dairesinde yap
mağa yetkili oldukları işlemler, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilir. 

Madde 14 — Müfettişler, Bakan ile Teftiş Kurulu Başkanı dışında 
hiç bir makam ve merciden emir alamazlar. Bakandan doğrudan doğruya 
aldıkları emirleri derhal Başkanlığa, bunların sonucunu da Bakana ve 
Başkanlığa bUdirirler. 

Madde 15 — Müfettişler, teftiş ihtiyaç ve gereklerine göre, ayrı 
ayrı veya gruplar halinde görevlendiriUrler. 

Gurup halindeki çalışmalarda, en yüksek dereceli müfettiş, aynı 
derecedeki müfettişler arasında en kıdemlisi çalışmaları düzenler. 

Madde 16 — Müfettişler, çalışmaları sırasmda her ne suretle olursa 
olsun öğrendikleri, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kapsamı 
dışmda kalan ve suç konusu olan yolsuzluklar hakkında, Bakanlığa 
haber vererek derhal incelemeğe başlamak ve bitirmek; Memurin Muha
kematı hakkındaki Kanun kapsamına giren hususlarda da Bakanlığa ha
ber verip, gelecek soruşturma emrini beklemek; gecikmesinde zarar umu
lan hallerde gereken usûl işlemlerini yapmak ve tahkik emri geldiğinde 
soruşturmayı bitirip hazırlanacak dosyayı Bakanlığa göndermek Ue gö
revlidirler. 

Madde 17 — Müfettişler, görevlendirildikleri bir soruşturma ile ü-
gili evrakı, daha önce bu soruşturma ile görevlendirilenlerden devren alır
lar ve durumu Bakanlığa bildirirler. 

Bunun dışmdaki hallerde, müfettişlere soruşturma işi ve evrakının 
devredilmesi ve müfettişlerce bunların devren alınması, Bakanlığın iznine 
bağlıdır. 

Madde 18 — Müfettişler, başladıkları teftiş, denetleme, inceleme ve 
soruşturma işlerini, ara vermeden yapıp bitirirler ve geri bırakma zorun
luluğu olduğu veya teftiş ve soruşturmanm sonuçlandırılması başka yer
lerde de inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirdiği takdirde, du
rumu derhal Bakanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler. 

Madde 19 — Müfettiş yardımcıları; müşavir müfettiş, başmüfettiş 
ve müfettişlerin yanında teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma işle
rinde yardımcı olarak çalıştırılmak suretiyle müfettişlik görevlerine iliş
kin işlerde bilgi ve alışkanlık elde ederler. 

Madde 20 — Müfettiş yardımcıları müstakülen teftiş ve soruştur
maya yetkiü değüdirler; müfettişlere tanınan yetkileri, refakatinde bu
lundukları müşavir müfettiş, başmüfettiş ve müfettişin gözetimi altında 
kuUanabilirler. 

Ancak, iki yıl başarı ile yardımcı kadrosunda çalışmış olanlardan, 
refakatinde bulundukları müfettişlerin ve Teftiş Kurulu Başkanının tez
kiyeleri ile yeterli oldukları anlaşılanlar, bu süre sonunda müstakillen 
teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilebilirler 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teftiş Kurulu Bürosu 

Madde 21 — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunda bir şefin yöne
timinde yeteri kadar memur bulunur. 

Bu büroda çalışan memurların görevleri ve görevleriyle ilgüi esas
lar aşağıda gösterilmiştir: 

1 — Büroda çalışan memurlar, yürürlükteki hükümler, Başkanlıkça 
verüecek emir ve saptanacak iş bölümü esasları dairesinde, Kurulun 
haberleşme, dosya ve kayıt işlerini zamanında ve düzgün olarak yürütür 
ve korunmasını sağlarlar. KendUerine verilen işlerin süratle ve düzenle 
yapılmasından büro şefi ve Ugileri derecesinde diğer memurlar sorum
ludurlar. 

2 — Büro şefi; Teftiş Kurulu Başkanlığına maledilen kitap, dergi ve 
benzerlerini ve Kurul emrindeki demirbaş, döşeme ve ayniyat levazımım 
özel defterlerine kayıt etmekten ve merkezde bulunanları saklamaktan 
ve hasara uğrayanları saptamaktan, kırtasiye ve basılı kâğıtların ihti
yaca göre sağlanması, saklanması ve dağıtılmasından, emir ve genelge
lerin basım ve dağıtımını sağlamaktan, yazışma ve kayıt işlerinin düzehü 
yürütülmesinden, evrak dosyalarının düzgün olarak saklanmasından, 
müfettişlerin yolluk hesaplarının düzenli tutulmasından büro memurla
rının görevlerine devamlarım sağlamaktan birinci derecede sorumludur. 

Büro şefi, Teftiş Kurulu Başkam tarafından verilen diğer işleri yap
makla ve müfettişlere gerekli Resmî Gazete, kanun ve diğer mevzuat 
ile genelgeleri ve kitapları sağlamakla, ödevlidir. 

3 — Kurula gelen yazılar büro şefi tarafından almır. Gizli işaretli 
yazılarla şifreler, Teftiş Kurulu Başkam ve Başkanın yokluğunda gö
revlendireceği müfettiş tarafından, bunun dışında kalanlar büro şefince 
açılır. Acele işaretli yazılarla telgraf ve şifrelerin alınmasında zimmet 
defteri veya fişlere imza ile birlikte, alındığı saat ve dakika işaret olunur. 
Bu gibi evrakın tesliminde, teslim alandan aynı şekilde imza almır. 

4 — Büroda çalışanlar, görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususlar
dan gizli kalması gerekenleri ifşa edemezler. Defter, evrak ve raporları 
Teftiş Kurulu Başkanının izni olmadıkça Bakanlık Makamı dışmda hiç 
bir makam ve kişiye gösteremez ve veremezler. 

5 — Şifreler müfettişlik sıfatı olmayanlara verilemez. Şifre anah
tarları kilit altmda saklanır. 
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ALTINCT BÖLÜM 
Raporlar 

Madde 22 — Her teftiş ve incelemenin sonucu bir rapora bağlanır. 
Raporlarm konularına göre; 
1 — Cevaplı rapor, 
2 — inceleme raporu olmak üzere iki türlü düzenlenir. 
Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz; açık ve kesin kanaata da

yanan tenkit, tavsiye, düşünce ve teklifler yer alır. 
Madde 23 — Cevaplı raporların ne gibi hususlar hakkında ve hangi 

esaslara göre düzenleneceği aşağıda gösterilmiştir : 
1 — Bu raporlar, teftiş edilenlerin yürürlükteki hükümlere göre 

tenkidi gerekli görülen işlem, eylem ve hareketleri hakkmda düzenlenir. 
2 — Bakanlığın merkez, iller ve yurt dışı kuruluşlarındaki görevli

lerin işlemlerinin teftişi ile Ugili raporlar, servis itibariyle hazırlanır. 
Birden fazla servis işi ile görevli olanların her servise ait eylem ve iş
lemi ayrı bir rapora konu olur. Teftiş, aynı serviste çalışan bir kaç 
memurun işlemim kapsıyorsa, teftiş sonucu bir bütün halinde inceleme 
ve mütalâayı gerektirmedikçe, bu memurlardan her birinin işlemi için 
ayrı bir rapor hazırlanır. 

3 — Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan teftişlerin 
sonunda, tenkidi gerekli görülen hususlar merkez kuruluşunda yalnız bir 
daireyi ilgilendiriyorsa, bunlar için bir, birden fazla daireyi ilgilendiri
yorsa dairelerden her biri ile ilgüi kısım için ayrı bir rapor hazırlanır. 

4 — Bu raporlarda; 
a) Teftiş edilen servis veya servisler ve nicelenen işlemlerin yü

rütüldüğü tarih ile teftişin ait olduğu dönem, 
b) Teftiş edilenlerin adı, soyadı ve görevi, 
c) Teftişin başlangıç ve bitiş tarihi, 
d) Tenkit, tavsiye veya mütalâayı gerektiren hallerle tenkit, tav

siye veya mütalâanın dayanakları, 
e) Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine tabi her türlü eşya ve le

vazım ile kırtasiyeye ait işlemlerin teftişinde; bunların satın alınma, 
kayıt edilme, kullanılma, korunma ve saklanmaları bakımından tenkidi 
gerektirici görülen gözlemler, 

f) Teftişin sonucuna göre kanunen veya idareten yapılması ge
rekli işlemlere, almması gereken tedbir ve kararlara ilişkin teklifler, 
yer alır. 

Madde 24 — inceleme raporlarının ne gibi hususlar hakkmda ve 
hangi esaslara göre düzenleneceği aşağıda gösterilmiştir : 

1 — Bu raporlar; 
a) Resen veya Bakanlıkça gösterilen lüzum üzerine belirli mese

le veya konular hakkında yapılan incelemeler, 
b) Teftişlerin cevaplı rapor konusu olmayan sonuçlan ile bu so

nuçlara dayanılarak bildirilecek düşünce ve teklifler, 
c) Teftiş programlarının uygulanmasından sonra teftiş edilen bi

rimlerde görülen esaslı hata ve noksanlıklar, memurların ve diğer gö
revlilerin gerçek ihtiyaca göre azlığı veya çokluğu, devam ve disiplin 
durumları, iş sahiplerine karşı tutumları, işleri zamanında yapıp yap
madıkları, 

d) Teftiş edilenlerin işlem, eylem ve hareketleri hakkmda gizli 
düşünce ve kanaatlar ile bunların gerektirdiği teklifler, 

e) İşlerin daha iyi yürütülmesi ve çalışmalardan daha çok verim 
elde edilmesi için alınması gereken tedbirler, 

f) Düzeltilmesi gereken veya İslaha muhtaç görülen usul ve hü
kümler, 

g) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenilen yolsuzluk iddiaları hak
kmda yapılacak incelemeler sonucunda soruşturma açılmasına lüzum ol
madığı kanaatına varılan hususlar, 
hakkında düzenlenir. 

2 — Bakanlığın merkez, iller, yurt dışı kuruluşları ve Bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili incelemelerde düşünce, kanaat ve tek
lifler, merkez kuruluşunda yalnız bir daireyi ilgilendiriyorsa bunlar 
için bir, birden fazla daireyi ilgilendiriyorsa ilgili her daire için ayrı 
bir rapor düzenlenir. 

3 — Bu raporlarda; incelemenin konusu, hakkmda inceleme yapı
lan birim ve görevliler, incelemenin başlangıç ve bitiş tarihiyle tavsiye, 
teklif, düşünce, kanaat ve almması istenilen tedbirler ve bunların daya
nakları yer alır. 

Madde 25 — Raporların hazırlanma süreleri ve hangi mercilere ve
rilecekleri aşağıda gösterilmiştir : 

1 — Cevaplı raporlar; inceleme ve teftişin bitirildiği günden iti
baren en çok bir hafta içinde hazırlanıp, ilgili memur ve âmirlerin sa
vunma ve düşünceleri alınmak üzere, teftiş edilen birimin en yüksek 
âmirine verilir. 

2 — inceleme raporları, İncelemenin bitirildiği günden itibaren en 
çok bir hafta içinde hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Raporlara İlişkin işlemler 

Madde 26 — Cevaplı raporlarla inceleme raporları üzerinde yapıla
cak işlemler aşağıda gösterilmiştir : 

1 —' Cevaplı raporlar 10 günden az olmamak üzere müfettişlikçe 
verilecek süre içinde, teftiş edilenler tarafından raporların özel kısımla
rında cevaplandırılmak suretiyle müfettişe geri gönderilir. 

2 — i Kendüerine cevaplı rapor gönderilen veya verilenlerle amirleri, 
tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat dairesinde düzeltmek ve rapor
daki cevaplarında bunu göstermekle ödevlidirler. Bunlar, tenkit mad
delerinden bir kısmı veya tamamı hakkmda müfettişten ayrı bir düşün
cede bulundukları takdirde, bunun dayandığı haklı ve kanunî sebepleri 
raporun özel yaprağında açık ve kısa bir şekilde belirtirler ve bu hususta 
Bakanlıktan alınacak talimat dairesinde hareket ederler. 

3 —• Müfettişler cevaplandırılarak kendilerine gönderilen veya veri
len raporları inceledikten ve gerekiyorsa tamamlayıcı inceleme yap
tıktan sonra, en kısa süre içinde, son düşüncelerini de katarak Bakan
lığa gönderirler. 

4 —> Müfettişler, verdikleri raporları izlemek, bunlardan süresinde 
cevap verilmeyenleri Bakanlığa bildirmek ve acele tedbir alınması ön
görülen konu ve sorulara ilişkin cevaplı raporların birer örneğini, rapo
run ilgiliye verildiği gün Teftiş Kurulu Başkanlığı yoluyla Bakanlığa 
göndermekle ödevlidirler. 

9 — Bakanlık merkez kuruluşundaki dairelere veya Bakanlığa bağlı 
kurum genel müdürlüklerine verilen veya gönderilen cevaplı raporların 
veya inceleme raporlarının işlemleri; kuruluş kanunları ile yürürlükteki 
diğer hükümlerin görevli kıldığı daire ve amirler tarafından mümkün 
olduğu kadar kısa bir süre içinde ve tenkit, düşünce ve teklifler üzerinde 
hal ve kanun uyarınca gerekli karar ve tedbirler alınmak ve gerektiği 
takdirde yerlerine bildirmek suretiyle sonuçlandırılır. Alman tedbirlerle 
kararlara ve yerine gönderilen tebliğlere ait belgelerin örnekleri Teftiş 
Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Madde 2fl — Her dairede bir teftiş dosyası ve defteri bulunur. Her 
müfettişe ait rapor ve yazılar, ayrı bir gömleğe tarih sırasına göre ko
nularak dosyada saklanır. Teftiş defterinin her sayfası numaralanır ve 
mühürlenir, son sayfasında yaprak sayısı yazı ile gösterilerek daire 
mührü ve amirin imzası ile onanır. Müfett'şler, teftişin başlangıç ve bitiş 
tarihini, teftiş ettikleri servisleri ve teftiş edilenlerin kimliklerin'' bu def
tere yazarlar. Teftiş sonunda Bakanlıktan gönderilip dosyasında saklanan 
emir ve talimatın özetleriyle tarih ve numaraları ve bunlar üzerine ya
pılan İşlemlerin özetleri teftiş defterine kaydedilir ve altı sorumlular 
tarafından imzalanır. 

Madde 28 —• Teftiş dosyalarının düzenli tutulmasından ve korun
masından ve teftiş defterleri içindeki yazıların doğruluğundan daire amir
leri ve yetkilileri sorumludur. Bunlar, teftiş defterleriyle birlikte en azı 
beş senelik teftiş raporlarım ve bunlar üzerine verilen emir ve talimatı 
saklamak, her devir alışta teftiş defterlerini ve rapor dosyalarını önceki 
görevliden isteyip teslim almak ve alamadıkları takdirde üst makama bü-
dirmekle ödevlidirler. 

Madde 29 — Müfettişler, teftişe gittikleri zaman, teftiş defterlerini 
ve dosyalarını inceleyerek evvelce tenkit olunan hususların ne dereceve 
kadar düzeltilmiş olduklarını, Bakanlıktan ve diğer yetkililerden önceki 
teftişler dolayısiyle verilmiş bulunan emir ve talimatın yerine getirilip 
getirilmediğini saptamakla raporlarına geçirirler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma işlemi 

Madde 30 —• Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya gö
revlerini ifa sırasmda işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı 
Hakkındaki Kanuna dayanarak yaptıkları soruşturmayı bir fezlekeye, 
adı geçen Kanuna dayanmayan soruşturmayı ise aynı esaslar dairesinde 
bir soruşturma raporuna bağlarlar. 

A) Fezlekeler; 
1 — .Soruşturmaya ne sebeple, ne gibi bir ihbar veya şikâyet ve 

ıttıla üzerine ve Bakanlığın hangi emriyle başlandığı, 
2 —• Soruşturmanın başlangıç ve bitiş tarihi ve yapıldığı yer, 
3 —• Sanıkların kimlikleri ve kendilerine yöneltilen suçun mahiyeti 

ve işleniş tarihi, 
4 —• Soruşturmanın ne suretle yapıldığı, suçun sabit olup olmadı 

ğını gösteren ifade, savunma ve delillerin özeti ve bunların fezlekeye 
bağlı ek listedeki sıra numaraları, 
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5 —' Fezlekelerin düzenlendiği tarih ve müfettişin mühür ve imzası; ı 
gibi hususları kapsar. 

Fezlekenin sonuna bir özet yapılarak, sanıkların yargılanmasına 
(son soı uşturmanın açılmasına) lüzum olup olmadığı, lüzum varsa suçun 
hangi kanunun hangi maddesine uygun bulunduğu açıkça gösterilir. 

1609 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan suçlara ait evrak üe lüzum 
veya men'i muhakeme kararı verecek mercileri ayrı olan suçlara ait so
ruşturma evrakı ve fezlekeleri birleştirilemez. Ancak, evrakın ayrılması 
mümkün bulunmadığı takdirde, müfettişler, fezleke ve belgelerin birer ör
neğini çıkarıp onaylayarak ayrı ayrı yazılarla mercilerine verirler. 

Fezlekeler, soruşturmanın bitirilmesinden sonra kısa bir zaman için
de hazırlanarak soruşturma evrakıyla birlikte merciine gönderilir ve 
bunların birer örneği Bakanlığa verilir. 

B) Soruşturma raporları fezlekenin düzenlenmesinde gözönünde 
tutulan esaslar dairesinde hazırlanır. 

Ayrı ayrı konuları kapsayan soruşturmalarda kanunî kovuşturmayı 
gerektirenlerle idari kararlar alınmasını gerektirenler için ayrı raporlar 
düzenlenebilir. 

1609 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı suçlardan sanık 
olanlarla bu suçlara iştirak edenler hakkında soruşturma yapan müfettiş
ler yeterli delil elde ettikleri takdirde, işi yetkili Cumhuriyet Savcılığına 
haber verir ve evrakı tevdi eder ve soruşturma raporunun bir örneğini de
lil teşkil eden evrakın örnekleri ile birlikte Bakanlığa gönderirler. 

Müfettişler, yaptıkları her türlü soruşturma sonunda, disiplin ceza
sını gerektiren eylem ve işlemlerin vukuunu saptadıkları takdirde, bu 
soruşturmalardan dolayı gerekli fezleke veya soruşturma raporu ile bir
likte disiplin cezasını gerektiren eylem ve işleme ilişkin ayrı bir rapor 
da düzenleyerek Bakanlığa gönderirler. 

Madde 31 — Fezleke ve somşturma evrakında silinti, çlzinti, kazıntı 
ve çıkıntı yapılamaz. Zorunlu hallerde yapılan düzeltmeler açıklama ya
pılmak ve altına tarih konulmak ve imzalanmak suretiyle onanır. 

Fezleke ve soruşturma raporlarının her sahifesı ve soruşturma evra
kına bağlı belgeler, müfettişlik mührü ile mühürlenir ve son sahneleri 
ayrıca imzalanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Bükümler 

Madde 32 —• Müfettişlere fotoğraflı ve Bakan tarafından imzalan-
mi'ş bir kimlik belgesi verilir. Gerektiğinde veya istendiğjıde kimlik bel
gesinin gösterilmesi zorunludur. 

Madde 33 — Müfettişlerin; 
1 — Aylık ve hareırajuarını mal sandıklarından ne suretle alacak

ları ve her ay sonunda Hazineye karşı olan hesap durumlarından Bakan
lığa ne şekilde bilgi verecekleri, 

2 — Çalışma günlerini tahsis ettikleri işlerden, vardıkları ve ayrı
lacakları yerlerden Bakanlığa ne suretle bilgi veıecekleri, 

3 —• Görev dolayısiyle bulundukları yerlerden ne gibi hallerde aynia-
bilecekieri, 

4 —ı Yaptıkları işlemlerin emniyet ve selâmetini sağlamak üzere ne 
gibi defter, örnek ve dosya tutacakları 

Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gösterilir 
Madde 34 — Müfettişler, mal sandıklarından Bakanlıkça, kendileri

ne verilen kredi cüzdanlarında gösterilen miktardan fazla avans ala
mazlar ve ertesi aya zimmet bakiyesi devredemezler. 

Müfettişler, hakedişlerine karşılık alacakları paralan, mal sandık
larından başka hiç bir yerden alamazlar. 

Madde 35 — Müfettişler, sıra numaralı resmî mühürlerini ve şifre 
anahtarlarını başkasının eline geçmjyecek şekilde saklamak ve kendi
lerine verilen demirbaş eşyayı iyi bir şekilde korumakla görevlidirler. 

Madde 3© — Müfettişler; 
H — Teftiş ve denetimlerine tabi olanların işlerine karışmaktan, 
2 —, İncelemek üzere aldıkları evrak ve defterler üzerinde, belirli bir 

döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza koymak 
suretiyle yapılabilecek olan şerhler hariç olmak üzere düzeltmeler yap
maktan, 

,3 — Teftişe gidecekleri yerleri veya yapacakları işleri açığa vur
maktan, 

4 —. Gizli yazılarını başkalarına yazdırmaktan ve Bakanlıkla olan 
yazışmalarını açığa vurmaktan, 

Q —, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların memur ve 
görevlilerinin, doğrudan doğruya veya dolayısiyle soruşturma ile ilgili 
kimselerin hizmet ve ikramlarına kaıbul etmekten ve bunlarla alış verişte 
bulunmaktan ve borç alıp verme ilişkisi kurumaktan 
yasaklıdırlar 

Madde 37 —( Çalışma Bakanlığına bağlı olup teftiş kurulu bulunan 
kurumlarda, gerekli görüldükçe yapılacak teftiş, denetleme, inceleme ve 
soruşturmalarda bu Tüzük hükümleri uygulanır. 

Madde 38 —• Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulunda, en az 10 yıl hiz
met görmüş bulunan müfettişlere, Kuruldan ayrıldıkları takdirde, ka
rarname ile «Çalışma Bakanlığı Fahri Müfettişi» unvanı verilebilir. Bu 
unvan önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir. 

Madde 39 — Teftiş Kurulundan çekilme veya nakil nedenleriyle ay
rılan Bakanlık Müfettişlerinden uygun görülenler tekrar Kurula alına
bilirler. 

Madde 40 —> Bakanlar Kurulunun 2 Ağustos 11947 günlü ve 3/6291 
sayılı Karan ile yürürlüğe konulan «Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Tüzüğü» ile 9 Haziran 1953 gün ve 4/9215 sayılı Kararname ile yürür
lüğe konulan Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 41 — 4841 sayılı Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Da-
nıştayea incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı 
gününde yürürlüğe girer 

Madde 42 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Saytst: 12169 
di —• Konya îli Karapınar İlçesinin Gülören Bucağına bağlı Belkaya 

Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/3/1973 tarih 
ve 1973/121 - 150 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —i Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür 
9/5/1.973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan içişleri Bakam 
N. TALO M. ÖZTEKİN 

Karar Saytst: 12168 
1 —ı Tekirdağ 111 Çorlu ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Velimese 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 23/3/1973 ta
rih ve 1973/İI20 -169 sayılı Karan üzerine, U580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür 

2 —• Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
N. TALÜ M. ÖZTEKİN 

Karar Samsı: 12161 
1 — Manisa İli Alaşehir ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Derbent 

Köyünde Uludenbent adıyla belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 23/3/1973 tarih ve 1973/150 -158 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — 4 Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür 
9/5/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakan içişleri Bakanı 
N. TALÜ M. ÖZTEKİN 

Karar Saytst: 12159 
1 —ı Kocaeli i l i Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tahtalı Köyü 

ile, 
Kandıra İlçesi Akçaova Bucağına bağlı Tatarahmet Köyü Bölgesin

deki iki ilçe arası smır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 
(442 rakımlı Çalerenler tepesinden başlayarak, buradan bu tepe ve 

Belen tarla sırtı üzerinden geçen araba yolunu Kuzey istikametine takiben 
beş yol kavşağına - buradan Kuzeybatı istikametinde araba yolunu takiben 
Karaarmut beli'ne «Boyun noktasına» - buradan Kuzey istikametinde su 
bölümü hattını takiben Şakarağıl tepesine - buradan düz hatla Batı is
tikametindeki 416 rakırmh Kızılgen tepesine - 'buradan da Kuzeybatı isti-
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aaımetindelki Sandal Takacağı sırtını takiben ötlucâk tepesine çekilecek 
hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 —1 Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 —• Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
9 / 5 / 1 9 7 3 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
N. TAMU M. ÖZTEKlN 

Karar Sayısı: 12158 
1 — ı Çanakkale İli Biga İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sansıvat ve 

Dikmen Köyleri ile, 
Aynı İlçenin Bakacak Bucağına bağlı Dereköy Köyü Bölgesindeki 

Bucak arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 
A —ı Dereköy - Sansıvat Köyleri kesiminde : (Toka/t mevkiinde, 

302 rakımlı tepe ile 291 rakamlı tepenin arasındaki boyun noktasından 
«Aynı zamanda bu boyun noktasından Çan yolu geçmektedir» başlayarak, 
buradan bu noktaya kadar gelen Kuru dereyi Güneybatı istikametine ta
kiben Kirazgeçit deresi ile kesiştiği noktaya - buradan Kirazğeçit dere
sini membaına doğru takiben bu dereye sağdan katılan ilk kuru dere ile 
kesiştiği noktaya - buradan bu kuru dereyi Kuzeydoğu istikametine 
takiben Çan yolu ile kesiştiği noktaya - buradan Çan yolunu Doğu isti
kametine takiben Gülbahçe mevkiinden gelen yolla kesiştiği noktaya - bu
radan bu yolu Güney istikametinde takiben, Gülbahçe mevkiinde Kale-
dttzü yolu ile kesiştiği noktaya çökilecek hat), 

B —• Dereköy - Dikmen Köyleri kesiminde : (Dereköy - Sansıvat 
Köyleri sanırının bitim noktası olan, Gültoahçe mevkiinde Kaledüzü yolu 
İle Kuzeyden gelen yolun birleştiği kaıvşakdan başlayarak, buradan Ku
zeybatı istikametindeki Kuru dereyi takiben Tekke «Vakıf» deresiyle 
kesiştiği noktaya - buradan da Tekke «Vakıf» deresini akası istikametinde 
takiben Kaledüzü'ndıen gelen yola birleştiği noktaya çekilecek hat), 
olarak tespit edilmiştir. 

2 —• Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hak
lan saklıdır. 

3 — ı Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür,, 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakam 
N. TALÜ M. ÖZTEKlN 

Karar Sayısı: 12156 
1 —• Konya İli Yunak ilçesinin Sülüklü Bucağına bağlı Zaferiye 

Köyü, aynı İlin Cihanbeyli İlçesinin Merkez Bucağına, bağlanmıştır. 
2 —ı Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür 

9/5/1973 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakam 
N. TAhÛ M. ÖZTEKlN 

Karar Sayısı: 12155 
1 —ı Siirt Üi Kozluk İlçesi Bekirhan Bucağına bağlı Çarıklı (Reşik) 

Köyü üe bu Köye bağlı Ödemiş (Darabi) Mahallesi, aynı İlin Batman 
İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — p Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
N. TAhtS M. ÖZTEKlN 

Karar Sayısı: 12157 
a — Afyon İli Dinar İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilçat (Eiber) 

Köyü İle, 
İsparta İli Keçiborlu İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kaplanlı (Efber) 

Köyü Bölgesindeki iki 11 arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere : 
(17119.6 rakımlı Delibayır tepesinden başlayarak, buradan Kuzeydoğu' 

istikametindeki Başmakçı oluğu çeşmesine - buradan Sakar tepeye - bu
radan Kuzey istikametinde Incegeri sırtının su bölümünü takiben bu sırt 
üzerindeki yolla birleştiği noktaya - buradan yolu takiben bu yolun 

Doğuya döndüğü viraja - buradan Doğu istikametinde giden hatftı içtimaa 
takiben bel'in üzerinde Güney ve Kuzey üstikametinıde giden patika ile 
kesiştiği noktaya - buradan 13811 rakımlı Emirgazi tepesine - buradan 
düz hatla Rozankakhk çeşmesine - buradan İsparta/Afyon İl sınır levha
sına buradan tarlaları birbirinden ayıran sınır üzerindeki yolu takiben 
Ağıl Kayasının tam ortasına - 'buradan da Kuru dereyi takiben Ak-
çağşak mevkiindeki Teke Kuyusuna çakUecek hat) olarak tespit edil
miştir. 

2 — ı Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklara 
sakhıdır. 

13 — ı Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
N. TALÜ M. ÖZTEKlN 

•< 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 12171 
II —• Açık bulunan 2 nci derece Müşavir Avukatlığına Hazine Avu

katı Ahmet Muhsin İçli'nin 657 sayılı Kanunun 2 sayıh Kanun hükmünde 
Kararname ile değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bendleri gereğince 
atanması uygun görülmüştür. 

2 —ı Bu Karan Maliye Bakam yürütür. 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan MaUye Bakam 
N. T AhÛ S. T. MÜFTÜOĞhU 

Karar Sayısı: 12162 
i l —ı Açık bulunan 1 inici derece Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür Baş Yardımcısı tbrahilm Talî Dinçel'in 
657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun hükmünde Kararname üe değişik 68 
inci maddesinin 3 ve 4 üncü bendleri gereğince atanması uygun görül
müştür. 

!2 — i Bu Karan Maliye Bakamı yürütür. 
0/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Maliye Bakanı 
N. T AhÛ S. T. MÜFTÜOĞhU 

Karar Sayısı: lZlJfl 
1 —ı Açık bulunan 3 üncü derece Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Müşavirliğine İstanbul Millî Emlâk Müdürü İbrahim Metinoğlu'num 3 
üncü derece kadroda almakta olduğu 1 inici derecenin 1 inci kademe ay
lığı Ue atanması uygun görülmüştür. 

2 —'Bu Karan Maliye Bakanı yürütür. 
9/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Maliye Bakanı 
N. TALÜ S. T. MÜFTÜOĞLU 

• 
Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 12165 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadro aylıklı Değerlendirme Genel 

Müdürlüğüne, Toprak Mahsulleri Ofisi Zat İşleri Müdürlüğü 2 nci derece 
Mıntıka Amirliği kadrosunda 2 nci derecenin 1 inci kademe aylığını 
almakta olan Kemal Göçmençelebi'nin 657 sayılı Kanunun 2 sayıh Kanun 
hükmünde Kararname ile değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 
bentlerine müsteniden naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 —ı Bu Karan Ticaret Bakam yürütür. 
9/5/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan Ticaret Bakanı 
N. TALÜ A. TÜRKEL 
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T E B L I Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından : 

Tiifk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara 
Diskin Tebliğ 

S e r i : V H No: 114 

Madde 1 •— Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Ka
rara ilişkin Seri : I H No : ,13 Tebliğin 8 inci maddesinin sonuna aşağı 
daki fıkra eklenmiştir. 

«4 Ocak 1973 tarihli İthalât Rejiminden evvelki tahsisli İthal mal
lan listesinin özel Sektör yatınm kotalanyle, yürürlükteki H sa
yılı liberasyon listesinde yer alan «Muhtelif» ibareli Özel Sektör ya
tırım kaleminden tanzim olunan döviz tahsis ve müsaade belgelerinde 
yazılı dövizlerin transferi ile ilgili talepler; 

a) İthal edilecek mallann mahiyetleri itibariyle ayn bir imal 
Süresi gerektiren mallardan olması, 

b) İlgili Bakanlıktan imal süresi ve döviz tahsis belgesi veya mü
saade belgesinin alınmış olması, 

c) İthalâtçı (Yatınmcı) ile ihracatçı arasında aktedilen ödeme 
planını muhtevi satış mukavelesi ve noterden tasdikli Türkçe tercü
mesinin ibrazı, 

d) Mukavelede, ithal süresi içerisinde malın teslim edilmemesi 
halinde ihracatçının gecikme cezası ödeyeceği hükmünün bulunması, 

e) Döviz tahsis belgesi veya müsaade belgesi tarihinden itibaren 
4 aylık (fiyat uygunlukta geçen süre ilâve edilir) süre içinde ödeme pla
nına göre ilk ödemenin yapılması, Uk ödemeden sonraki mal bedelin
den takside bağlanan kısımlar için döviz karşılığı Türk lirasının trans
fer tarihindeki cari kur üzerinden zamanında yatınlacağına dair ga
ranti (Teminat) mektubu ibrazı, 

f) özel sektörün bu ithalâtında İthalât Rejimi hükümlerine 
göre teminatın belgenin tamamı üzerinden tesis edilmesi, ancak, öde
me planında vesaik veya mal mukabili ödeme bahis konusu olduğu 
ahvalde sadece vesaik veya mal mukabili ödenecek meblâğlar üze
rinden % 50 munzam teminat tesisini müteakip ithal müsaadesinin 
mal bedelinin tamamı üzerinden tanzim edilmesi, (Bu halde munzam 
teminat, garanti mektubuna mahsup edilir.) 

g) Bu maddeler dışmda Maliye Bakanlığının gerekli göreceği 
diğer belgelerin tevsiki, 

kaydiyle bu tip talepler Maliye Bakanlığınca incelenerek sonuç-
landmlır.» 

Madde 2 — Bu Tebliğ tarihinde yürürlüğe girer. 

Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulu Başkan-
lığmûan: 

Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi 
Koordinasyon Kurulu Tebliği 

No: 3 
Dayanak: 
Madde 1 — Bu tebliğ, Bakanlar Kurulunun 29/2/1972 gün ve 

7/399Ö sayılı kararma ilişkin 26/2/1972 gün ve 1 No. lu Yüksek Plan
lama Kurulu raporunun 18 inci maddesine göre Koordinasyon Kurulunca 
neşredilmiştir. 

Araç ve kapsam: 
Madde 2 — Bu tebliğ, Haşhaş İkame Bölgesinin Geliştirilmesi için 

yardımı fonundan finanse edilmek suretiyle ele alınacak etüt, araştırma, 
hizmet ve yatınm faaliyetlerine ait projelerin hazırlanması, incelenerek 
değerlendirilmesi, uygulamaya konması, uygulamalann izlenmesi ve de
netimi ile sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslan kapsar. 

GİRİŞ 
Deyimler ve tarifleri: 
Madde 3 — Bu tebliğde yer alan «Teşkilât» G.H.l. Bölgesi Kalkın

ma Teşkilâtını, «İcracı Kuruluş» Fondan desteklenmek üzere etüt, araş
tırma ve yatırım projeleri ile hizmet programları hazırlayıp uygulamaya 
koyan veya sadece uygulamaya koyan kamu kuruluşları ile bağlı teşek
külleri. «Proje» Bölge gelişmesine katkıda bulunmak üzere ilgili ku
ruluşlarca hazırlanan etüt. araştırma hizmet ve yatırım program VP 
projelerini, «Koordinatör» uygulamakta olan proje üe Proje Genel Mü 

dürlüğü arasında her türlü koordinasyonu sağlayan sorumlu yetkiliyi 
«Proje Lideri» projeyi uygulamak ve yürütmekle sorumlu olan yetkili 
şahsı ifade eder. 

B Ö L Ü M — ı 
Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Ue İlgili Esaslar 

A PROJELERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANACAK 
ESASLAR 

Proje kriterleri : 
Madde 4 — G.H.l. Bölgesinde uygulanacak ve proje fonundan des

teklenmek üzere hazırlanacak proje teklifleri aşağıdaki temel kriterle
re uygun olmalıdır. 

a) Uzun süreli temel hedefler ve stratejisi ile üçüncü beş yıllık 
kalkınma planında öngörülen Milü plan ilkelerine uygunluğu gözönün-
de bulundurulmalıdır. 

b) 7/3999 sayılı kararnamenin Amaç ve Hedeflerini gerçekleşti
recek nitelikleri taşımalıdır. 

c) Gerek 7/3999 sayılı Kararnamenin gerekse Fon harcamalarına 
ilişkin bir sayılı tebliğin malî hükümlerine göre uygulama olanakları
na sahip olmalıdır. 

d) Proje finansman hacmi, mevcut proje fonundan karşılanabile
cek nicelikte bulunmalıdır. 

e) Projenin konusu Bölge geişme planı hazırlanıncaya kadar 
Türk - Amerikan Ortak Tanm Grubunca hazırlanan Acil İşler Progra
mında öngörülen konulara dönük olmalıdır. 

f) Şekil ve muhteva yönünden teknik ve ekonomik kriterleri ih
tiva etmelidir. 

g) Teroüıan haşhaş tazminatı alan çiftçilerin gönüllü olarak malî 
katkıda bulunabilecekleri yatınm konularını hedef almalıdır. 

Proje muhtevası: 
Madde 5 — Projeler, değerlendirmenin en iyi bir şekilde yapılabil

mesi için, etüt, araştırma, hizmet ya da yatınmla ilgili olmalarına göre 
aşağıdaki hususların tamamını veya uygun kısımlarını ihtiva etmelidir 

a) Proje teklifleri kısa ve genel proje planının özeti mahiyetinde 
olmalıdır. 

b) Giriş kısmında, evveliyat ve mevcut durum aksettirmeli ve 
gerekçesi bulunmalıdır. 

c) Çiftçi ve Bölge İtibariyle Amaç ve Hedefler belirtilmelidir. 
d) Projenin faaliyet alanında hedef olarak hangi il, ilçe ve köy

lerde uygulanacağı ve kimlere hitap edeceği açıklanmalıdır. 
e) Gerekli girdiler, mevcut ve gerekli alt yapı hizmetleri, ilgili 

işbirlikçi kuruluşlar, yabancı teknik yardıma ihtiyaç duyulup duyulma
yacağı belirtilmelidir. 

f) İşgücü ihtiyacı, sağlama yolları ve gerekiyorsa eğitim şekil 
süresi ve metotları açıklanmalıdır. 

g) Sabit ve değişken yatırım ihtiyaçlan, toplam masraflar ve ser
maye akımı belirtilmelidir. 

i) öz (icracı kuruluş ve çiftçi katkısı) ve yabancı (Proje fonu 
katkısı) finansman kaynakları açıklanmalıdır. 

ı) Yıllara sirayet eden projelerde yıllık tahmini harcama tablosu 
bulunmalıdır. 

j) Proje lideri, Koordinatör, görev alacak il ve ilçe sorumluîan 
idarî bünyede belirtilmelidir. 

h) Fayda Maliyet oranı, Net gelir akımının bugünkü değeri, ıç 
kârlılık oranı, yatırımın kâra keçiş noktası, çiftçi ve bölge itibariyle 
sağlanacak kazançlar ve yaratılacak yeni iş imkânlarının ekonomik 
analizi yapılmalı ve yapılacak bilgileri ihtiva etmelidir. 

Koordinasyon - işbirliği protokolü : 
Madde 6 — Proje ile ilgili kuruluşlann uygulamada yapacakları iş 

birliğinin etkili olması için proje sahibi kuruluş ve işbirliğini tevsik eden 
bir protokolü projeye ekler. Bu protokoller ilgili kuruluşların en az Ge 
nel Müdür Yardımcısı seviseyinde bir yetkilisi tarafından imzalanır. 

Projelerin Proje Genel Müdürlüğüne intikali: 
Madde 7 — Proje Teklifleri, ilgili kuruluş tarafından resmî bir 

yazı ile on kopya olarak Genel Müdürlüğe gönderilir. 
Madde 8 — Proje Tekliflerinin Proje Genel Müdürlüğüne intikali 

il© ilgili resmi yazıda bahis konusu projenin bütün safhaları esnasında 

d) Proje finansman nacmı, m e v c u ı proje l u u ı u ı u a n luusuonauuc-

;ek nicelikte bulunmalıdır. 
e) Projenin konusu Bölge gelşme planı hazırlanıncaya kadar 

Türk - Amerikan Ortak Tarım Grubunca hazırlanan Acil İşler Progra 
mında öngörülen konulara dönük olmalıdır. 

f) Şekil ve muhteva yönünden teknik ve ekonomik kriterleri ih
tiva etmelidir. 

g) Teroihan haşhaş tazminatı alan çiftçilerin gönüllü olarak mail 
Katkıda bulamalbilecekleri yatırım konularını hedef almalıdır. 

Proje muhtevası: 
Madde 5 — Projeler, değerlendirmenin en iyi bir şekilde yapılabil

mesi için, etüt, araştırma, hizmet ya da yatırımla ilgili olmalarına göre 
aşağıdaki hususların tamamını veya uygun kısımlarını ihtiva etmelidir 

a) Proje teklifleri kısa ve genel proje planının özeti mahiyetinde 
olmalıdır. 

b) Giriş kısmında, evveliyat ve mevcut durum aksettirmeli ve 
gerekçesi bulunmalıdır. 

c) Çiftçi ve Bölge İtibariyle Amaç ve Hedefler belirtilmelidir. 
d) Projenin faaliyet alanında hedef olarak hangi il, ilçe ve köy

lerde uygulanacağı ve kimlere hitap edeceği açıklanmalıdır. 
e) Gerekli girdiler, mevcut ve gerekli alt yapı hizmetleri, ilgil* 

işbirlikçi kuruluşlar, yabancı teknik yardıma ihtiyaç duyulup duyulma
yacağı belirtilmelidir. 

f) İşgücü ihtiyacı, sağlama yollan ve gerekiyorsa eğitim şekil 
süresi ve metotları açıklanmalıdır. 

g) Sabit ve değişken yatırım ihtiyaçları, toplam masraflar ve ser
maye akımı belirtilmelidir. 

i) öz (icracı kuruluş ve çiftçi katkısı) ve yabancı (Proje fonu 
katkısı) finansman kaynakları açıklanmalıdır. 

ı) Yıllara sirayet eden projelerde yıllık tahmini harcama tablosu 
bulunmalıdır. 

j) Proje lideri, Koordinatör, görev alacak il ve ilçe sorumluları 
idarî bünyede belirtilmelidir. 

h) Fayda Maliyet oranı, Net gelir akımının bugünkü değeri, ıç 
kârlılık oranı, yatırımın kâra keçiş noktası, çiftçi ve bölge itibariyle 
sağlanacak kazançlar ve yaratılacak yeni iş imkânlarının ekonomik 
analizi yapılmalı ve yapılacak bilgileri ihtiva etmelidir. 

Koordinasyon - işbirliği protokolü : 
Madrtfi 6 — Proie ile ilgili 
uygulamada yapacakları iş 

---7---

R 
dürlüğü arasında her türlü koordinasyonu sağlayan sorumlu yetkiliyi 
«Proje Lideri» projeyi uygulamak ve yürütmekle sorumlu olan yetkili 
şahsı ifade eder. 

B Ö L Ü M — ı 
Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi ile İlgili Esaslar 

A — PROJELERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANACAK 
ESASLAR 

Proje kriterleri : 
Madde 4 — G.H.Î. Bölgesinde uygulanacak ve proje fonundan des

teklenmek üzere hazırlanacak proje teklifleri aşağıdaki temel kriterle
re uygun olmalıdır. 

a) Uzun süreli temel hedefler ve stratejisi ile üçüncü beş yıllık 
kalkınma planında öngörülen Millî plan ilkelerine uygunluğu gözönün-
de bulundurulmalıdır. 

b) 7/3999 sayılı kararnamenin Amaç ve Hedeflerini gerçekleşti
recek nitelikleri taşımalıdır. 

c) Gerek 7/3999 sayılı Kararnamenin gerekse Fon harcamalarına 
tlişkin bir sayılı tebliğin malî hükümlerine göre uygulama olanakları
na sahip olmalıdır. 

d) Proje finansman hacmi, mevcut proje fonundan karşılanabile
cek nicelikte bulunmalıdır. 

e) Projenin konusu Bölge geişıme planı hazırlanıncaya kadar 
Türk - Amerikan Ortak Tarım Grubunca hazırlanan Acil İşler Progra 
mında öngörülen konulara dönük olmalıdır. 

f) Şekil ve muhteva yönünden teknik ve ekonomik kriterleri ih
tiva etmelidir. 

g) Teroihan haşhaş tazminatı alan çiftçilerin gönüllü olarak malî 
katkıda bulunabilecekleri yatırım konularını hedef almalıdır. Proje muhtevası: 

Madde 5 — Projeler, değerlendirmenin en iyi bir şekilde yapılabil-
mesi için, etüt, araştırma, hizmet ya da yatırımla ilgili olmalarına göre 
aşağıdaki hususların tamamını veya uygun kısımlarını ihtiva etmelidir 

a) Proje teklifleri kısa ve genel proje planının özeti mahiyetinde-
olmalıdır. 

b) Giriş kısmında, evveliyat ve mevcut durum aksettirmeli ve 
gerekçesi bulunmalıdır. 

c) Çiftçi ve Bölge İtibariyle Amaç ve Hedefler belirtilmelidir. 
d) Projenin faaliyet alanında hedef olarak hangi il, ilçe ve köy

lerde uygulanacağı ve kimlere hitap edeceği açıklanmalıdır. 
e) Gerekli girdiler, mevcut ve gerekli alt yapı hizmetleri, ilgili 

işbirlikçi kuruluşlar, yabancı teknik yardıma ihtiyaç duyulup duyulma
yacağı belirtilmelidir. 

f) İşgücü ihtiyacı, sağlama yolları ve gerekiyorsa eğitim şekli 
süresi ve metotları açıklanmalıdır. 

g) Sabit ve değilken yatırım ihtiyaçları, toplam masraflar ve ser
maye akımı belirtilmelidir. 

i) öz (icracı kuruluş ve çiftçi katkısı) ve yabancı (Proje fonu 
katkısı) finansman kaynaklan açıklanımalıdır. 

ı) Yıllara sirayet eden projelerde yıllık tahmini harcama tablosu 
bulunmalıdır. 

j) Proje lideri, Koordinatör, görev alacak il ve ilçe sorumluları 
idarî bünyede belirtilmelidir. 

h) Fayda Maliyet oranı, Net gelir akımının bugünkü değeri, ıç 
kârlılık oranı, yatırımın kâra keçiş noktası, çiftçi ve bölge itibariyle 
sağlanacak kazançlar ve yaratılacak yeni iş imkânlarının ekonomik 
analizi yapılmalı ve yapılacak bilgileri ihtiva etmelidir. 

Koordinasyon - işbirliği protokolü : 
Madde 6 — Proje ile ilgili kuruluşların uygulamada yapacakları iş 

birliğinin etkili olması için proje sahibi kuruluş ve işbirliğini tevsik eden 
bir protokolü projeye ekler. Bu protokoller ilgili kuruluşların en az Ge 
nel Müdür Yardımcısı seviseyinde bir yetkilisi tarafından imzalanır. 

Projelerin Proje Genel Müdürlüğüne intikali: 
Madde 7 — Proje Teklifleri, ilgili kuruluş tarafından resmî bir 

yazı ile on kopya olarak Genel Müdürlüğe gönderilir. 
Madde 8 — Proje Tekliflerinin Proje Genel Müdürlüğüne intikali 

ile ilgili resmî yazıda bahis konusu projenin bütün safhaları esnasında 

d) Proje finansman hacmi, mevcut proje fonundan Karşılanabile-
cek nicelikte bulunmalıdır. 

e) Projenin konusu Bölge geişıme planı hazırlanıncaya kadar 
Türk - Amerikan Ortak Tarım Grubunca hazırlanan Acil İşler Progra-
mında öngörülen konulara dönük olmalıdır. 

f) Şekil ve muhteva yönünden teknik ve ekonomik kriterleri ih
tiva etmelidir. 

g) Tercihan haşhaş tazminatı alan çiftçilerin gönüllü olarak malî 
katkıda bulunabilecekleri yatırım konularını hedef almalıdır. 

GÎRÎŞ 
Deyimler ve tarifleri: 
Madde 3 — Bu tebliğde yer alan «Teşkilat» G.H.İ. Bölgesi Kalkın

ma Teşkilâtını, «İcracı Kuruluş» Fondan desteklenmek üzere etüt, araş
tırma ve yatırım projeleri ile hizmet programları hazırlayıp uygulamaya 
koyan veya sadece uygulamaya koyan kamu kuruluşları ile bağlı teşek
külleri. «Proje» Bölge gelişmesine katkıda bulunmak üzere ilgili ku
ruluşlarca hazırlanan etüt. araştırma hizmet ve yatırım program ve 
projelerini, «Koordinatör» uygulamakta olan proje ile Proje Genel Mü 



Proje Genel Müdürlüğüne muhatap olacak sorumlu ve yetkili bir kişinin 
(Koordinatörün) unvanı ve adı bildirilir. 

Madde 9 — Uygulanması mevsime bağlı proje teklifleri mevsimin-
aen en az üç ay önce Proje Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

B - PROJELERİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
UYULACAK ESASLAR 

İnceleme komitelerinin kuruluşu : 
Madde 10 — Proje teklifleri ve tadillerinin ön inceleme ve değerle

mesi için sorumlu ve işbirlikçi kuruluş yetkili elemanları ile lüzum gö
rülecek diğer teknik elemanların iştirakiyle «Proje İnceleme ve Değer
leme Komitesi» kurulur. 

Madde 11 — İlgili kuruluşlardan inceleme ve değerleme komitesi 
için eleman tefriki resmî yazı ya da sözlü olarak talep edilir. Bu Komi
te toplantıları proje Genel Müdürlüğünce organize edilir. 

Madde 12 — Komite elemanlarına incelenecek projenin bir kopyası 
toplantı tarihinden en az 24 saat önce gönderilir. 

İnceleme komitelerinin çalışma esasları: 

Madde 13 — Proje İnceleme Komiteleri ihtiyaç duyulduğu kadar 
toplantı yapmak suretiyle projeleri inceler, İncelemede şu hususlar dik
kate alınır : 

a) Madde 7 deki kriterlere ve madde 8 deki muhtevaya uygun 
olup olmadığına bakılır. 

b) Hedeflere ulaşmak için uygulanabilir diğer alternatiflerle mu
kayesesi yapılır. 

c) Üretimden pazarlamasına kadar bütün faaliyetleri kapsayan 
komple bir proje teklifi niteliğinde olup olmadığına bakılır. 

d) Ekonomik değeri ve sosyal faydası yönünden değerlendirilme
si yapılır. 

e) Acil işler yönünden önceliği gerektirip gerektirmediğine bakı
lır. 

f) Etkili ve yeterli bir organizasyonun, gerekü koordinasyonun 
bulunup bulunmadığı araştırılır. 

g) Sermaye yaratma ve yeniden yatırım yapma olanaklarının var 
olup olmadığına bakılır. 

Madde 14 — Projelerin incelenmesi sırasında dikkate alınacak-
esaslara geniş bir şekilde yer verecek «Proje İnceleme İşleri İzahname-
gi> Genel Müdürlükçe bu tebliğin yaym tarihinden itibaren üç ay içinde 
hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

İnceleme Komiteleri protokolleri : 

Madde lö — Proje İnceleme Komiteleri çalışma sonuçları imzalı 
bir protokolle tespit edilir. Projelerin ilgili kuruluşça geliştirilmesi ge
rektiği hallerde «ara protokolleri» hazırlanabilir. İncelemenin sonunda 
hazırlanan nihaî protokol Genel Müdürlüğe tevdi edilir. 

Madde 16 — İnceleme Komitesi protokolleri yetkili kimseler tara
fından imzalandığı ve işbirliğine ait hususları ihtiva ettiği takdirde 
madde «8 de belirtilen» «İşmirliği Protokolü» olarak kabul edilebilir. 

Madde 17 — Proje teklifleri kurula sunulmadan önce, gerçeklere 
uygunluğunun tesbiti ile etkili ve yeterli bir organizasyonun tesisi ama
cıyla proje sahibi kuruluş tarafından projede görev alacak sorumlular 
ve işbirlikçi kuruluşlarla birlikte merkezde veya uygulama alanında or
tak bir toplantı düzenlenir. Toplantılarda varılacak ortak görüşler, in
celeme ve değerlendirme raporlarıyla birlikte Koordinasyon Kurulunun 
ıttılaına sunulur. 

Proje inceleme sonuçlarının koordinasyon kuruluna sunulması: 

Madde 18 — İncelenen projeler hakkında Genel Müdürlüğe tevdi 
edilen protokoller, varsa Genel Müdürlük görüşü de ilâve edilerek değer
lendirme raporuyla birlikte finansman yardımı yapılması hususunda ka
rar alınmak üzere Koordinasyon Kuruluna sunulur. 

BÖLÜM — n 
Projelerin uygulamaya konulması izleme 

ve denetlenmesine ilişkin esaslar 

A — UYGULAMA ÖNCESİ 

Madde 19 — Fondan desteklenmesi kabul olunan projeler, icrası 
kuruluşlar tarafından bilgi için Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlı
ğına bildirilir. 

Madde 20 — Kurulca tasvip edilerek uygulamaya konulacak pro
jelerin fondan desteklenmesi amacıyla, gerekli tahsis işlemine tevessül 

olunur. Tahsis işleminin bitiminden sonra fondan ödeme yapmaya baş
lanır. 

Ancak; uygulanması mevsime bağlı projelerin tahsis işleminin ta
mamlanması proje tatbikatının gecikmesini etkiliyecek ise, muhtemel 
gecikmenin önlenmesini teminen, icracı kuruluşlarla varılacak mutaba
kat neticesi, Proje Genel Müdürlüğünün teklifi ve Koordinasyon Kurulu
nun tasvibiyle (tesis edilecek âcil işler fonundan veya henüz kullanılma
mış olan diğer proje fonlarından) proje tutarının % 20 sme kadar ihza-
rat bedeli karşılığı ödeme yapılabilir. 

Madde 21 — Uygulanması kabul edilen proje sahibi kuruluşlar, za
mana dayalı faaliyetleri gösterir bir icra programım Proje Genel Mü
dürlüğüne verirler. 

Madde 22 — Tahsisi gelen projenin uygulamaya konulması ve fon
dan desteklenmesi için, icracı kuruluşla, (esasları Proje Genel Müdür
lüğünce tespit edilecek) bir protokol yapılır. 

Protokolda; 
a) Uygulamaya ait zaman tablosu, 
b) Zaman tablosuna paralel istenecek raporlar, 
c) Harcama kalemlerini ihtiva eden proje tutarı, 
d) Zaman tablosuna paralel yapılacak ödeme miktarı ve dönemi, 
e) Harcama ve mahsup esasları, 
f) Proje sahibi kuruluşun malî ve hukukî sorumluluğu, 

gibi hususlar belirtilir. 
Madde 23 — Projelerde süre, finansman miktarı ve uygulama ala

nı gibi esasa taallûk eden hususlarda yapılması zorunlu görülen değişik
lik talepleri Proje Genel Müdürlüğünün teklifi ve Koordinasyon Kurulu
nun kararıyla yapılabilir. 

Değişiklikle ilgili uygulamaya geçilmeden önce keyfiyet Maliye 
Bakanlığı kanalıyla AID ye bildirilir. 

Madde 24 — Kabul edilen projenin harcama kalemleri arasında 
aktarma yapılması zarureti hasıl olursa, proje tutarı, amaç ve hedefleri 
dışına çıkrılmaması ve yeniden sabit kıymet alınmaması kaydiyle, icra
cı kuruluşun teklifi ve Proje Genel Müdürlüğünün kabulüyle ikiyüzbm 
liraya kadar aktarma yapılabilir. İkiyüzbin lirayı aşan aktarma teklif
leri, Koordinasyon Kurulunun tasvibine sunulur. 

B — İZLEME VE DENETLEME 

Madde 25 — Uygulamaya konulan program ve projelerin izlenmesi, 
icra planına paralel olarak icracı kuruluşlarca verilmesi zorunlu dönem 
raporları, yerinde görme, ilgililerle merkezde veya uygulama alanında 
düzenlenecek toplantılarla yapılır. 

Madde 26 — Fizikî gerçekleşme raporları aylık olarak, malî ger
çekleşme raporları avans dönmeleri itibariyle düzenlenir. Dönem rapor
ları icracı kuruluşlarca dönem süresinin bitimini takıp eden ayın ilk 15 
günü içinde Proje Genel Müdürlüğüne verilir. 

Madde 27 — Her dönemin mahsup işlemi dönemi sonunda yapılır. 
Mahsup döneminde sarf evrakı gönderilirken, planlanan amaç ve hedef
lerin ne kadarının gerçekleştirildiği, dönem faaliyetlerinden ne kadarı
nın yapıldığı, ne kadar paranın nerelere sarf olunduğu, dönem içinde ve 
uygulama sırasında karşılaşılan güçlükler ve düşünülen çözüm yolları
nın neler olduğu malî ve fizikî gerçekleşme raporuyla birlikte Proje Ge
nel Müdürlüğüne bildiriUr. 

Madde 28 — Fizikî ve malî dönem raporlarının Proje Genel Müdür
lüğüne intikalinden sonra en geç 10 gün içinde icracı kuruluşların yet
kili temsilcilerinin iştirakiyle Proje Genel Müdürü veya tevkil edeceği 
şahsın başkanlığında bir toplantı düzenlenir. Bu toplantıda projenin 
gerçekleşme durumu, karşılaşılan güçlükler ve alınması gerekli tedbirler 
görüşülür. Hazırlanan toplantı raporu Koordinasyon Kurulunun bilgi
sine sunulur. 

Madde 29 — Aldığı avansı başka yerde kullanan kuruluş, harcama 
yapmış olsa bile tamamım Proje Genel Müdürlüğüne iade eder. 

Madde 30 — Kurulca kabul edilen proje işlemleri ve uygulama so
nuçları, kurul bünyesindeki ilgili üyeleri tarafından yakından izlenerek 
işlerin zamanında yürütülmesi ve karşılaşılan güçlüklerin biran önce gi
derilmesi sağlanır. 

BÖLÜM — IH 

Proje uygulamalarının sonuç ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar 
Madde 31 — Uygulama bittikten sonra son mahsup döneminde ic

racı kuruluş, tüm proje faaliyetlerini kapsayan malî ve fizikî gerçek
leşme ile, bunların değerlendirilmesini ihtiva eden genel mahiyette bir 
rapor verir. Bahse konu rapor, Proje Genel Müdürlüğünün değerlendir
me raporuyla birlikte Koordinasyon Kurulunun bilgisine sunulur. 
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Madde 32 — Değişen şartlar dolayısiyle devamında fayda umulma
yan veya uygulaması biten proje fonlarından harcanmayan paralar, her 
çeşit finansman kalıntıları ve sabit kıymetler Proje Genel Müdürlüğüne 
iade edilir. 

Madde 33 — icracı kuruluşların fondan almış oldukları paraların 
malî ve hukukî sorumluluğu, kesin mahsup işlemi yapılarak tahsisin 

kapatılmasına, sarfiyatın proje amaçlarına ve harcama usullerine uygun 
olarak yapıldığının Maliye Bakanlığının onayına ve bu hususta düzenle
necek protokolün imzalanmasına kadar devam eder. 

Yürütme: 
Madde 34 — Bu tebliğ hükümleri kurul ve Proje Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülür. 
• • • 1 

Y ü k s e k S e ç i m Kurulu Karar lar ı 
Karar No : 203 

Eyüp İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 7/5/1973 günlü 
telgrafta : 1 — Devamlı çalışan fabrikalardaki işçilerin sayım ve ya
zımının dışarı çıkma yasağına göre ne şekilde yapılacağının, 2 — Se
çim bölgesi dahilinde bulunan Bayrampaşa Cezaevinde seçmen niteliğin
de bulunanların hangi kütüğe yazılacaklarının, bildirilmesi istenilmiş 
olmakla, gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — Devamlı çalışan fabrikalardaki işçilerin sayım ve yazım işlem
leri Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 
sayılı Kanunun 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla değişik 34 üncü 
maddesi gereğince yapılacağından ve Kurulumuz Başkanlığının 5/5/1973 
gün ve 1973/20 sayılı Genel Yazısına ekli Kurulumuzun 2/5/1973 gün 
ve 248 sayılı kararında da bu kabil işyerlerinde saat 05 ilâ 17 arasında 
nöbet ve vardiya değiştirilmesi yapılamayacağı belirtild.ğinden bu hu
susta yeniden bir karar verilmesine gerek görülmemiştir. 

3 — ı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla değişik 
34 üncü maddesinde daimi seçmen kütüklerinin ilik düzenlenmesinde sa
yım ve yazım işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmiş olup bu maddenin 
(B) bendinde, sayım ve yazım işlemlerinde görevlendirilenlerin, krokiye 
göre muhtarlığın bir sınırından başlayarak, sokak sokak ve bir sokağm 
önce tek numaralı sonra çift numaralı binaları ve bina içinde, varsa 
muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içinde sayımı ve yazımı yapılma
mış hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer sıra ile yazarak tespit 
edeceklerini hükme bağlamış bulunmaktadır. 

298 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, kısıtlı olanlarla kamu hiz
metinden yasaklı bulunanların seçmen olamayacakları belirtilmiştir. 

Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden cezaevlerinde bulunan ve 
yukarıda bahsi geçen 8 inci maddenin 'kapsamı dışında kalmak suretiyle 
seçmen niteliğini haiz olanların sayım ve yazım işlemine tabi tutula
cakları şüphesizdir. 

Öte yandan,, aynı Kanunun yukarıda sözü edilen 1700 sayılı Ka
nunla değişik 34 üncü maddesinin (E) bendinde ve bu Kanun hüküm
lerine göre diizenlenm.ş bulunan (örnek : 115) sayılr Genelgenin 11 inci 
maddesinin (D) bendinde, o seçim bölgesinde ikamet eden seçmenlerin 
ikamet eütikleri ilçe ve muhtarlık bölgesi itibariyle tespit ve kayıt edi
lecekleri; o bölgede bulunmasına rağmen, başka bir seçim bölgesinde 
ikamet eden seçmenlerin ayrı bir cetvele yazılacakları öngörülmüştür. 

Bu durumda, daimi seçmen kütüklerinin sayım ve yazım günü ce
zaevlerinde bulunanlardan ikametıgâhları cezaevinin bulunduğu seçim böl
gesinde olanların (örnek : 1) sayılı cetvele, ikametgâhları cezaevinin 
bulunduğu seçim bölgesinin dışında olanların da (örnek : l /A) sayılı 
cetrvele, 298 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü de gözönünde tutul
mak suretiyle yazılmaları gerektiğine karar verilmelidir. 

Sonuç : 1 — Eyüp İlçe 'Seçim Kurulu Başkanlığının tel yazısında 
belirtilen devamlı çalışan fabrikalardaki işçilerin sayım ve yazım iş

lemleri, 298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 34 üncü mad
desinde hükme bağlanmış bulunduğundan ve Kurulumuz Başkanlığının 
5/5/1973 gün ve 1973/20 sayılı Genel yazıslyle bütün il ve ilçe seçim 
kurulları başkanlıklarına gönderilen Kurulumuzun 2/S/1973 gün ve 248 
sayılı kararında da bu kabil işyerlerinde saat 05 ilâ 117 arasında nöbet 
ve vardiya değiştirilmesi yapılamayacağı belirtüdiğinden bu konuda 
yeniden bir karar verütmesine yer olmadığına, 

13 —, Daimi seçmen 'kütlüklerinin sayım ve yazını günü cezaevle
rinde bulunanlardan ikametgâhları cezaevinin bulunduğu seçim bölge* 
sinde olanların (örnek : 1) sayılı cetvele, ikametgâhları cezaevinin bu
lunduğu seçim bölgesinin dışında olanların da (örnek : l /A) sayılı cet
vele yazılması gerektiğine, 

3 —' Kanar sonucunun Eyüp ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına telle 
bildirilmesine, 

4 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 
3 —1 Kararın birer örneğinin Eyüp İlçe ve fetambu! İl Seçim Ku

rulu Başkanlıklarına gönderilmesine, 
8/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi 

Karar No : 911 
İtiraz No : 312 
Eskişehir II Seçim Kurulu Başkanlığından 10/5/1973 ıgün ve 14ı 

sayılı tel yazılarına ek olarak gönderilen günsüz 16 sayılı yazıda; İl 
Seçim Kurulunun Kuruluşuna itiraz eden Hâkim Mustafa Uresinler'in 
dilekçesinin gönderildiği bildirilmiş olmakla, gereği görüşüldü : 

1 —• Seçim işlerinin niteliği itibariyle, seçim kurullarına yapılanı 
her başvurma ayrı ayrı incelenip işleme tabi tutulmaktadır. Seçim hu
kukunda, sonradan gönderilen dilekçenin önceki evrakı ile birleştirilerek 
birlikte incelenmesi yolu kabul edilmemiştir. Bu itibarla, sonradan gön
derilen dilekçenin ayrı bir itiraz dilekçesi olarak incelenmesi gerekir. 

2 — 26/1/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun İIİ12 nci maddesi hükmünce, İl 
Seçim Kurulunun kuruluşuna karşı yapılacak itirazların, anılan mad-< 
dede belirtilen koşullar yerine getirilmek suretiyle yapılması zorunludur. 
Bu hükme göre belgeleri ekli olarak verilmemiş bulunan dilekçelerini 
esası incelenımekBizin, bu yönden reddi gerekir. 

Olayda, itiraz dilekçesine, itirazın dayanağım teşkil eden belgeler 
eklenmemiştir. O halde, dilekçenin belgesizlik nedeniyle reddine karar 
verilmelidir. 

Sonuç : 1) Dilekçenin belgesizlik nedeniyle reddin*, 
2) Kararın Resmî Gazete'de yaymlanmasma, 
S) Kararın birer örneğinin Eskişehir II Seçim Kurulu Başkanlığı 

ile dilekçi Mustafa Üresinler'e gönderilmesinle, 
(11/5/1973 gününde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi. 

I L Â N L A R 
Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/244 
Balâ ilçesi, Karahasanlı Köyünden Hüseyin kızı Hatice Gürler Ça-

vuşlu Köyü (58) parsel sayılı, Paşalıağzı mevkiinde, (61.200) M2. mik
tarındaki taşınmazın Maliye Hazinesi adma olan tapusunun iptali ile kendi 
adma tescilini istediğinden bu taşınmaz üzerinde üstün hakları olanların 
ilgili kanun gereğince (3) ay zarfında ilânın neşri tarihinden itibaren 
yazılı olarak Mahkememize müracaatları ilân olunur. 6397 

Silifke Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/275 
Orman idaresi tarafından Hadim Kazası Bolay Köyünden Mustafa 

ipek ve arkadaşları hakkında açılan tazminat davasının 3/5/1973 tarihli 
celsesinde davalı Mustafa tpek'e ilânen tebligat yapılmış olduğundan gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere 21/6/1973 Perşembe günü saat 9.25 
de mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
ilânen gıyap kararı kaim olmak üzere tebliğ olunur. 6379 
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Elâzığ C. Savcılığından : 

C İ N S İ 
Miktarı 

ton 
M. bedeli 

Lir Kr. 
M. teminatı 

Lira Kr. 

Kuru Fasuly« S 40.500,— 3.037,50 
Nohut 3 13.500,— 1.012.50 
Met çimek (kırmızı kırılmış) 7 28.000,— 2.100,— 
Bulgur 1 2.750,— 206,25 
Margarin yağı (Vita, Evet, Ufa) 3 26.250,— 1.968,75 
Salça 1 5.0OO,— 375 — 
Tua 1 4,50 — 33,75 
Meşe dal odunu 150 75.000,— 5.O0O,— 
Maden Köm. (5000 kalorili) 7© 45.698 — 3.427,38 

1 —' Kapalı cezaevi mahkûm, mevkuf ve gardiyanlarına yedirilecek 
yiyecek maddeleri ile yakacak maddeleri 1973 malî yılı ihtiyacı 2490 sa
yılı Kanunun 31 ve müteakip maddeleri gereğince ihaleye çıkartılmıştır. 

İhale kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
2 — İhale 4 Haziran 1973 Pazartesi günü «aat 11.00 de Adliye bi

nasında O. Savcısı makamında yapılacaktır. 
3 — Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat «w«l Komtayana ve

rilmiş olacaktır. 
4 —, İhaleye iştirak edeceklerin iştirak belgelerinin tamam olması 

şarttır. 
5 — Postada vaki olacak gecikmeler nazara alınmaa. 

6533 / 4-1 • 
Yozgat Belediye Başkanlığından: 

1 — Yozgat Belediyesince yaptırılacak olan Fırın Tesisleri işi 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Işın keşif bedeli 337.433,07 liradır. 
3 — Eksiltme Belediye Encümenince 28/5/1973 Pazartesi günü 

»aat 15.00 de yaptırılacaktır. 
4 — Bu işe ait keşif ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Bele

diye Fen işleri Müdürlüğünde görülebiUr. 
* — İSTEKLİLERİN : 
a) 14.747,32 geçici teminatını, 
b) 1973 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçelerine eklıyeceklerı karne veyahutta en az bu 

iş kadar iş yaptığına dair belgeyi ibrazla Yozgat Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünden alacakları giriş vesikasını 28/5/1973 günü saat 14.00 e 
kadar makbuz kargılığında Belediye Encümeni Başkanlığına vermeleri 
»arttır. 

C — Yeterlik Belgesi içim »on müracaat tarihi 25/5/197» günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar v» postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6411 / 4-İ 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremizce Karayollarına ait İskitler Caddesindeki beton 
menfezlerin yıkım işi açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli : 81.113,77 lira olup, Geçici teminatı : 5.305,68 
TL. dır. 

3 — İhale ile ilgili dosya ve şartnameleri mesai saatleri içinde İda
remiz İnşaat Başmühendisliğinde görülür. 

4 — İhale Alım Satım Komisyonu huzurunda 23/5/1973 günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

5 — Teminat vermiyen ve eksiltmede hazır bulunmayanlar k o m i 3 -

yonca kabul edilmez. 
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

tamamen serbesttir. 6644 / 3-1 

Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüz Mekez Teşkilâtında istihdam edilmek üzere, 
sınavla, askerliğini yapmış ve okulla ilişkisi olmayan, 657 sayılı Kanu

nun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 
110 uncu derece kadroya Üniversite veya Yüksek Okul mezunu bir me
mur alınacaktır. 

Sınav, 30/5/1973 günü saat 10.00 da Genel Müdürlük binasının Ba
sın Merkezinde yapılacaktır. 

İsteklilerin, ikişer adet vesikalık fotoğraflarıyla birlikte 28/5/1978 
günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdarî İşler Dairesi Başkan
lığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 6630 / 1-1 • 

Afyon Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz ihtiyacı olan 1.000 m 3 kum kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

Beher metreküp kumun nakliye ücreti dahil 35,— (Otuz beş) lira 
olup, geçici teminatı 2.625,— liradır. 

İhalesi 5/6/1973 Sah günü saat 16.00 da Belediyede yapılacaktır. 
Teklif mektupları en geç ihale günü saat 15.00'e kadar verilecek

tir, ilân olunur. 6599 / 4-1 • 
Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden: 

Ortaklığımız Batman Bölge Müdürlüğünde bulunan 16 adet güm
rükle ilişkisi bulunmayan kullanılmış kara nakil vasıtaları satılacaktır. 

a) Bu işe ait şartname ve vasıtaların durumunu gösteren listeler 
aşağıda bildirilen yerlerden temin edilebilir. 

b) Vasıtalar Batman Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir. 
c) Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve 15/6/1973 günü saat 12.00 

ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne verilmiş ola
caktır. Teklif zarflarının üzerine «(Mi) 40-6/A-12» işareti konacak ve 
«tekliftir» ibaresi yazılacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilme
yecektir. 

d) Toptan veya her vasıta için ayrı teklif yapılabilecektir. 
e) Ortaklığımız vasıtaları satıp satmamakta veya dilediğine sat

makta serbesttir. 
Bu işe ait şartnamelerin temin edilebileceği yerler: 
1 — T. P. A. O. Genel Müdürlüğü, Makina ve ikmal Grup Başkan

lığı : 
Müdafaa Caddesi No. 22, Bakanlıklar / ANKARA, 

2 — T. P. A. O. Bölge Müdürlüğü Batman, 
3 — T. P. A. O. irtibat Bürosu Müdürlüğü, 

Şair Nigâr Sokak No. 90, Osmanbey / İSTANBUL, 
4 — T. P. A. O. irtibat Bürosu Şefliği, 

Gaziogiu Apt. İ S K E N D E R U N , 

5 — izmir Rafinerisi Bölge Müdürlüğü, 
Gaziosmanpaşa Bulvarı No. 16/5 Alsancak / IZMlR. 

6598 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünde» : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. 
Kurumumuzca Hopa Elektrik Santralında yaptırılacak Müdür Loj

manı ve 6C2 tipi konut inşaatları sabit birim fiyat esası ve kapalı zarf usu
lüyle eksiltmeye çıkarılmıştır, 

1 — Eksiltme 16 Haziran 1973 Cuma günü saat 15.00' de Ankara'da 
Sıhhiye Necatibey Caddesindeki 36 no. lu Genel Müdürlük binasında ya-
püacaktır. 

2 — Tahmini keşif tutarı (2.212.722,75 TL.) olup, geçici teminatı 
(80.000 — TL) dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için (İştirak Belgesi) alınması şart olup 
isteklilerin; 

a - (B) grubundan en az 2.000.000,— TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b - Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle veya şantiye ya da 

kontrol şefi sıfatiyle yaptığına dair belge, 
c - Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalarla, 

30 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat (17.00) ye kadar Necatibey Cad. No. 3 
Maro Handaki İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — İştirak belgeleri 11 Haziran 1973 tarihinden itibaren İnşaat 
Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar İnşaat Dairesi 
Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
7 — Dosya satın alnıması şart olup, teklif verme günü saat (12.00) 

ye kadar (200,— TL.) ye alınabUir. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6523/2-1 
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Yatağan Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi 
E m v a l i n 
Cins ve nev'i 

Parti 
adedi 

M 1 K 
Adet 

T A R I 
M3. Dm3. 

M. bedeli 
Lira Kr. 

% 7.5 
G. tem 
Lira 

K. Dere 2 S Nb. Çk. tomruk 5 466 287.103 700 — 15.050 
» 3. S Nb Çk. tomruk 12 1861 715.877 575 — 31.000 
> 3. S. Nb. Çz. tomruk 30 4762 1638 469 475,— 59 000 

3. S. Kb. Çz. tomruk 2 604 136.752 375,— 3.800 
Yatağan 3. S. Nb. Çz. tomruk 12 2056 743.999 475,— 26.500 

3. S. Kb. Çz. tomruk 19 3851 1042.759 375,— 29.500 
T O P L A M 80 13590 4564.959 164.850 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 80 adet parti orman emvalinin 2. sı
nıflarda mal tutar bedelinin % 50 si 3. sınıflarda ise '% 25 i peşin, 2. sınıf
larda % 50,3. sınıflarda % 75 i için müddetsiz banka mektubu karşılığında 
üç ay vadeli olarak vergi ve rüsumları ve banka mektubundan tahakkuk 
edecek % 9 nizamî faizin de alıcıdan peşin tahsil edilmek suretiyle 
29/5/1973 tarihine rastlayan Salı günü saat 12.00 de Kavaklıderede Bele
diye salonunda 20/5/1973 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 13.30 da 
Yatağan'da İşletmemiz satış salonunda teşekkül edecek Komisyon önünde 
açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satışa girebilmek için 15/B model satış şartnamesinde istenilen 
belgeleri ibraz etmeleri şarttır aksi halde satışa iştirak edemez. 

3 — Satış peşin de yapılabilir, peşin yapılan satışlarda faiz alınmaz. 
4 — Satışla ilgili mütemmim malumat Orman Genel Müdürlüğünde 

Muğla Orman Başmüdürlüğünde. Denizli. Aydın. İzmir, istanbul, Muğla, 
Milas ve Köyceğiz Müdürlüklerinde, İzmir Ticaret ve Sanayi, istanbul Ti

caret Odası Başkanlıklarında, Yatağan, Kavaklıdere ve Söke Bölge Şef
liklerinde görülebilir. 

5 — Taliplerin almak istedikleri partilerin % 7.5 teminatlarını ya
tırarak makbuzları ile birlikte satışa başlamadan yarım saat evvel Ko
misyona müracaatları ilân olunur. 6519/1-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

JUDO MİNDERLERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — 140 adet 1x2 metre ebadında kauçuk judo minderleri kapalı 

zarf usuliyle yaptırılacaktır. 
2 —• Beher minderin tahmini bedeli 800,— liradır. Geçici teminat 

tahmini bedelin % 4 ü olan 4.480 liradır. Kati teminat ise ihale bedelinin 
% 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu ile birlikte 1973 yılı vizeli tica
ret odası vesikası ihtiva eden ve 'kapalı zarf usulüne göre hazırlanmış 
olan teklif zarflarının 24/5/1973 Perşembe günü saat 14.00 e kadar İhale 
Komisyonu Sekrelerliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

3 — Minderlere ait teknik ve idari şartname Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 

4 — İhale 24/5/1973 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılır. 

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

makta, dilediğine veya aym ayrı firmalara yaptırmakta serbesttir. 

6532 / 2-1 

Bayramiç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

adedi M İ K T A R I M. bedeli 
Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i Parti Adet M3. Dm3. Lira Kr. 

Bayı amiç Yağcılar 1 S. Nor. Boy Çam tomruk 1 97 71.864 832,— 
» 2. S. Uzun Boy Çam tomruk 1 62 43.808 812,— 

3. S. Nor. Boy Çam tomruk 13 2349 741.792 568,— 
3. S. Nor. Boy Kz. Çam tomruk 4 788 185.294 478,— 

> 3. S. Kısa Boy Çam tomruk 1 159 29.451 426,— 
3. S. Kısa B Kz. Çam tomruk 7 2098 314.804 375,— 

» 1. S. Çam maden direk 6 3122 386 271 350,— 
•» 2. S. Çam maden direk 1 322 25.336 280,— 

» 2. S. Kz. Çam maden direk 3 2491 135.946 255,— 
» 1. S. Çam tel direk 1 227 50.339 562.— 

» 1. S Çam tel direk 1 238 35.830 524,— 
1. S. Çam tel direk 1 239 89.224 621 — 

» Çam sanayi odunu 3 601 55.630 333,— 
Kz Çam sanayi odunu 13 7968 480 647 305,— 

Karaköy Yeşilköy 1. S. Nor. Boy Çam tomruk 1 42 26.010 832,— 
» 2. S. Nor. Boy Çam tomruk 1 128 76.547 709,— 

3. S. Kısa Boy Çam tomruk 1 304 71.794 426,— 
3. S. Nor. Boy Çam tomruk 11 2494 973.550 568,— 

> 2. S. Uzun Boy Çam tomruk 1 68 49.568 812,— 
1. S. Çam tel direk 1 121 28.377 521,— 

» Çam sanayi odunu 1 269 24.742 333,— 
» 3. S. Nor. Boy kavak tomruk 1 25 4.447 880,— 

» 2. S'. Kavak maden direk 1 104 6.898 240,— 
Karaköy Ormaniçi 2. S. Nor. B. K. K. Kayın tomruk 1 13 13.317 547,— 

3. S. Nor. B. K. K. Kayın tomruk 2 176 68.540 404,— 
» 3. S. Nor. B. K. K. Kayın tomruk 1 70 17.292 351,— 
» 2. S. K. K. Kayın maden direk 1 501 44.510 333,— 

» 3. S. Nor. B. İn. K. Kayın tomruk 2 446 75.546 404,— 
3. S. Kısa B. İn. K. Kayın tomruk 1 128 13.271 351 — 
2. S. İn. K. Kayın maden direk 1 562 26.134 333 — 

» » Kayın sanayi odunu 1 111 6.789 298,— 
Bayramiç Çam odunu 1 200 ster 40,— 
Karaköy Kestane odunu 3 507 » 46 — 
Evciler Kestane odunu 1 156 » 46,— 
Aladağ Aşmalı Kabuklu sanayi odunu 3 698 > 150,— 
Aladağ Bağönü Kabuklu sanayi odunu 1 63 » 150,— 

1 — Yukarıda bölgesi ve depoları yazılı istif yerlerinde mevcut orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttır-
malı suretiyle % 40 peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 25/5/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15-00 de İşletme Müdürlüğü satış salonunda teşekkül edecek Komisyon marifetiyle 
yapılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerden ikametgâh adresi, Şirketlerden Ticaret ve Sanayi Odası veya Resmî bir Makamdan bir 'belge, Kereste İmalât
haneleri Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihtiyaç sahipleri mahallî Bayın dirlik Müdürlüğünden, Belediyelerden tasdikli metraj cetveli küçük sanat 
eı babının kapasite belgeleri ile müracaatları. 

4 — Satışa ait ilân ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Çanakkale Orman Başmüdürlüğünde, civar İşletme Müdürlüklerinde ve İşlet
memizde görülebilir. 

5 — istekliler belli gün ve saatte yatırdıkları % 7,5 teminat makbuzları ile birlikte satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
M l S / 1 - 1 
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Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesi Başkanlığından : 

E. No. : 2024 
K. No. : 1688 

YARGITAY İLAMI 
Mahkemesi : istanbul 20. Asliye Hukuk Hâkimliği 
Kararın tarihi : 14/2/1972 
No. : 66/296 
Davaca : Ahmet Ziya Yağızyılmaz 
Taraflar davalı: Nüfus idaresi 
Davacı Ahmet Ziya Yağızyılmaz'ın oğlu Adnan'ın yaş kaydının dü

zeltilmesine dair olan istanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 14/2/1972 
tarih, esas 66, karar 296 sayılı temyiz edilmeden kesinleşmiş ilâmı ka
nuna aykırı bulunduğundan usulün 427 nci maddesi gereğince, kanun ya
rarına bozulması C. Başsavcılığının 2/4/1973 tarih ve 7/13 sayılı tebliğat-
namesi ile istenilmiş olmakla kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü : 

Davacının oğlu Adnan'ın 24/6/1954 doğumlu olarak nüfusa, 15/7/1954 
tarihli Süleymaniye Doğumevi ilmühaberine müsteniden kaydedildiği ev
rak arasında bulunan belgelerden anlaşılmaktadır. Bu durumda kayıt, 
resmî bir belgeye dayandığına göre Adnan'ın yaş kaydının düzelülmesine 
kanunî olanak yoktur. 

Sonuç : 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/2/1972 tarih ve 66/296 
sayılı kararının C. Başsavcılığının tebliğnamesi veçhile usulün 427. mad
desi gereğince hukukî neticesi mahfuz kalmak kaydı ile yukarıda yazılı se
bepten kanun yararına (bozulmasına) ve gereği yapılmak üzere dosyanın 
C. Başsavcılığına gönderilmesine, ,17/4/1973 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 6515/1-1 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. 
Kurumumuzca, Kayseri Et Kombinası Sosyal Tesisleri inşaatı birim 

fiyatı esası ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 — Eksiltme 1 Haziran 1973 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
2 — Tahmini keşif tutan (750.000,— TL.) olup geçici teminatı, 

33.750,— TL. dır. 
3 — Eksütmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, is

teklilerin; 
a) «B» grubu müteahhitlik karnesi, 
b) EksUtme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen vesikalarla 

26/5/1973 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
İnşaat Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4 — İştirak belgeleri 29/5/1973 tarihinden itibaren İnşaat Müdürlü
ğünden alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat 15.00'e kadar eksiltme şartna
mesinin 9 uncu maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Umumî Ev
rak Şefliğine verilmiş olması şarttır. 

6 — Dosyalar Kayseri Et Kombinası ile Genel Müdürlüğümüz İn
şaat Müdürlüğünde görülebüir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayıü kanuna tabi olmayıp ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta veya tercih ettiği talibe vermekte ser
besttir. 6517/1-1 

— • 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Aşağıda yazılı malzeme alınacak 
-1 — Muhtelif boya fırçası: 4 kalem de cem'an 3805 adet en geç 

teklif verme tarihi 25/5/1973 günü mesai saati sonuna kadardır. Dos. 
No. 1973/1059 

2 — Kalorifer kazam: 4 adet en geç teklif verme tarihi 28/5/1973 
günü mesai saati sonuna kadardır. Dos. No. 1973/1140 şartnameleri Mal
zeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. Teklifler Bahçekapı 27 
Mayıs Han 3. Kattaki Satın Alma Komisyonuna verilecektir. 

6616/14 • • 
Kütahya VaUliğinden : 

İlimizde inşa edilen Darülaceze binası için 48.045,60 lira muham
men bedelli, 3603,42 lira geçici teminatlı PVC altlı prese halı yer döşe
mesi şartnamesi gereğince ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

EksUtme ve ihale 7/6/1973 Perşembe günü saat 15.00 de Vilâyet ma

kamında toplanacak olan Daimî Encümende yapılacaktır. İsteklilerin Ti
caret Odası belgesi ve geçici teminata havi usulüne göre düzenliyecekleri 
kapalı zarflarını en geç ihale günü saat 14.00 e kadar makbuz karşılığı 
encümen kalemine vermeleri şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Şartname encümen kaleminde görülebüir. 6521/1-1 

• 
Erzincan Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz ihtiyacı için bir adet 1973 model arazöz 2490 sayılı Ka
nun hükümleri gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 350.000,— lira olup, geçici teminatı 17.750,— liradır. 
İhalesi 12 Haziran 1973 Sah günü saat 15.00 de Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 
Taliplilerin yeterlik belgesi ile en az 5 arazöz tipi vasıta yaptığı ve 

kusursuz çalıştırüdığına dair lüzumlu belgeleri ibraz etmeğe mecburdur. 
Usulüne uygun hazırlanmış teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat 

önce Encümen Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Arazöze ait teknik ve idarî şartname mesai saatleri dahilinde Bele

diyemiz Muhasebesinde görülebilir. 
Şartnameyi isteyenlerin bedelsiz olarak adreslerine gönderilir. 
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmelerin kabul edilemiye-

ceği ilân olunur. 6520/1-1 • 
Manisa Belediyesinden : 

1 — Şehrimiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere 10 adet 3/5 ton
luk damperli çöp kamyonu taksitle satın alınacaktır. Beherinin muam-
men bedeli 160.000,— lira, 10 adedi 1.600.000,— lira olup idarî ve teknik 
şartnamesi gereğince 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Geçici teminatı (61.750) TL. dır. 
3 — ihalesi 1 Haziran 1973 Cuma günü saat 15.30 da Belediye En

cümeninde yapılacaktır. 
4 — İhale dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Te

mizlik İşleri Amirliğinde görülebüir. 
5 — İsteklilerin ihaleye girebilmesi için 1973 yılma ait ticaret ve 

sanayi odası belgesi ile, 
a) Teklif olunan vasıtalara ve çöp kasası ve damper tertibatına 

ait sipesifikasyonlan, 
b) Teknik şartlan, 
c) Teklif olunan vasıtalara ait plan ve projeler, 
d) Teklif edeceği vasıtanın Türkiye'de imal ve montaj fabrikası

nın bulunması, ve teklifçinin de işbu firmanın yetkili acentası olduğuna 
dair acentelik 'belgesi, ayrıca vasıta üzerine imal ve monte edilecek olan 
damper ve kasası içinde bu gibi işleri yapmağa yeterli olduğuna dair 
Türkiye makina mühendisleri odasından yeterlik belgesi almış bulunan 
ve Türkiye'de tanınmış bir iimalatçı firmanında acentesi olduğunu aynı 
tip vasıtalardan en az bir Uâ üç Belediyeye vermiş bulunduğunu tevsik 
eden belgelerimde teklif zarfma konulması gereklidir. 

6 — Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel Encümen Başkanlı
ğına verilecektir. 

7 —• İhaleye girebilmek için telefon veya telgrafla müracaat kabul 
edilmez postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

8 — Son müracaat tarihi 31/5/1973 Perşembe günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

9 — Keyfiyet ilân olunur. 0537 / 4-1 

Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/245 
Davacılar Çayırlı'nın Çayönü Köyünden Hasan Korkulu ve Ali Kor-

kulu'nun davalı aynı köyden Süleyman Gündüz aleyhine açmış oldukları 
tapu iptali davasmda davalıya Resmî Gazete'nin 14 Şubat 1973 tarih ve 
14448 sayılı nüshası ile duruşmaya gelmesi İçin ilânen davetiye tebliğ 
edilmiş davalı buna rağmen duruşmaya gelmediği gibi kendisini bir vekil 
ile temsil ettirmemiş olduğundan, davalının bu kere duruşmanın bırakıldığı 
22/5/1973 günü saat 9.0O da mahkemede hazır bulunmasına mazereti varsa 
duruşma gününden evvel bildirilmesine, gelemiyorsa kendisini bir vekille 
temsil ettirmesine aksi halde duruşmaya gıyabında devam olunacağı gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebüg olunur. 6507 /1-1 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğümden : 

1 —. Aşağıda yerleri yazılı çiftliklerimizdeki işler 2490 sayılı Ka
nuna göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İştirak 
belgesi için 

Kapalı zarf usulü ile K. bedeli G. teminatı müracaat Eksilt, tarih 
eksiltmeye konulan işler Lira Kr. Lira Kr. son günü gün ve saati 

20O.0OO,— 11.260,— 

397.ı307,23 19.642,29 

620.660,30 28.576,41 

540.542,71 25.371,71 

26/5/1973 
Cumartesi 
Saat 12.00 

29/5/1973 
Salı 
Saat 15.00 

915.128,14 

Acıpayam D.Ü.Ç. (De
nizli) 
İdare binası tevsii 
Altınova D.Ü.Ç. (Konya) 
İşçi yemekhanesinin ısıt
ma tesisi 
Ceylanpjır D. Ü. Ç. 
(Urfa) 
Sağım binasına 24 üni
telik sağım durağı ilâ
vesi ve su kulesi, 1 adet 
I O O Î J başlık kümes 
Dalaman D. Ü. Ç. 
(Muğla) 
•' ad. korucu evi, 100 
>-> tşlık süt keçisi ağılı ve 
1000 başlık et tavşan
cılığı yeri 
İğdır D. Ü. Ç. (Kars) 
2 ad. 1000 başlık koyun 
ağılı, 2 ad. 100 başlık 
kapalı ahır (imüştemi-
latlı), 500 tonluk yem 
deposu ve serdarbulak 
kışlasında çoban evi 2.712.604,52 
Malya D. Ü. Ç. (Kırşe
hir) 1 ad. 100 başlık 
inek ahırı (müştemilat
sın), 10.000 başlık hindi 
palazı büyütme yeri, 
kuluçkahane ve sulu zi
raat mevkiinde bakıcı 
binası 
Polatlı D. Ü. Ç. (Anka
ra) 
100 kişilik işçi koğuşu 810.000,— 36.1150,— » > 

Eksiltme dosyalan her gün mesaî saatlerinde Genel Müdürlük Ya
pım ve Bakım Müdürlüğü Atatürk Bulvan No. 123/7 de görülebilir. 

Gerek ihaleye iştirak şartlan gerekse proje ve keşifler dosyaların
da görülebilir. 

Telgrafla müracat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6274 / 4-2 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Başkan
lığımdan : 

Üniversitemiz Tip Fakültesi Hastane idaresi Enstitüsü için (351) 
kalem ilâç, sargı, gaz bezi ve Cotton Hydrophylleâ üe I . V. Mayi Seti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 59 uncu maddesine göre satm alı
nacaktır. 

Bu satm almaya ait liste ile teknik şartrıamesi «Ayniyat ve Leva
zım Müdürlüğün'den» istenilebilir. 

Taliplerin şarthnamesine göre (Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğül 
adma düzenlenecek «Limitli ve 3 er suretli muvakkat teminat mektupla
rını» teklif mektuplariyle birlikte 29/5/1973 Salı günü saat 17.00 ye ka
dar bizzat veya bu tarihte ele geçecek şekilde adı geçen Müdürlüğe gön
derilmesi ilân olunur. 

Postada gecikme kabul edilmez. 5943/ 4-3 

960.028,77 42.151,15 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

250 KW. gücünde Kısa 
alma suretiyle satm alı-

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 2 adet 
Dalga Radyo Vericisi kapalı zarfla ve teklif 
nacaktır. 

2 — 2 adet 250 KW. gücünde Kısa Dalga Radyo Vericisi şart
namesi TL. 500,— mukabilinde mümessillik belgesinin ibrazı şartiyle 
Genel Müdürlük Alım ve İkmal işleri Dairesi Başkanlığından temin 
edUebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 29 Haziran 1973 günü saat 14.00 e kadar 
«TRT. Kurumu Genel Evrak Müdürlüğü, Mithatpasa Caddesi 37 An

kara» adresine makbuz mukabilinde teslim edilmesi veya iadeli taah
hütlü olarak posta ile gönderilmesi gereklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa 

tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 5740/3-2 

Ankara Akşam ve Pratik Sanat Okulu Müdürlüğündıen : 

1 — Ankara'dan yurdun muhtelif yerlerindeki okul ve kurumlara 
bu yerlerden Ankara'ya 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarfla eksiltme suretiyle muhtelif malzeme nakliyatı yaptırıla
caktır. 

2 —• Bu ihaleye ait idarî ve fennî şartname mesai saatleri dahilimde 
Okulumuzda görülebilir. 

3 — Yaptırılacak nakliyenin muhammen bedeli (678.100,—,)> lira 
olup muvakkat teminatı (30.874,—) liradır. 

4 — İhale 30 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat 15.30 da (Ankara 
Çankırı Cad. Yıba Çarşısı Kat 4 de) Okulumuzda yapılacaktır. 

9 — Taliplerin banka teminat mektuplarını veya muvakkat temi
natlarını Ankara Okullar Saymanlığına yatırarak alacakln mıkbuz ile 
1973 yılı tasdikli ticaret odası belgelerini teklif mektuplanyla birlikte 
ihaleden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Okulumuz ©atın Alma 
Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

fi — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6150/4-2 

Ankara - Hasanoğlan Atatürk îlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

C i n s i Miktarı 

T a h m i n i 
Fiyatı Tutan 

Lira Kr. Lira Kr. 
Teminatı 
Lira Kr. 

ihale 
şekli 

Yemeklik margarin 5000 Kg. 8,80 44.000 — 3.300 — 

Kahvaltılık margarin 2000 » 8,75 17.500,— 1.312,50 

Tahin 3500 » 1 2 - 42.000 — 3.150,— 

Pirinç 5000 » 8 - 40.000,— 3.000,— 

Kuru fasulye 7000 » 6 ,— 42.000,— 3.150,— 

Makarna 6000 » 3,50 21.000,— 1.575,— 

Salça (Konsantre) 4000 » 7,50 30.000 — 2 2 5 0 , — 

Beyaz peynir 6000 » 15,— 90.000,— 5.750,— 

Kaşar peyniri 1500 » 2 4 , - 36.000,— 2.700,— 

7 ey tin tanesi 4000 » 1 1 - 44.000,— 3.300,— 

Konserve 8000 Ad. 7,50 60.000 — 4 2 5 0 , — 
Reçel (Gül - Kayısı) 5000 Kg. 6 - 30.000 — 2 2 5 0 , — 

Zeytin yağı 1000 » 1 6 , - 16.000,— 1200 ,— 
Tahin helvası 2000 » 10,— 20.000,— 1.500,— 
Kuru kayısı 1000 » 1 8 - 18.000 — 1.350,— 

Meyve 13 Kal. — 108.100,— 6.655,— 
Sebze 24 Kal. — 153.035,— 8.901,75 
Bulgur 5000 Kg. 2,70 13.500,— 1.012.50 
Nohut 2500 » 5,50 13.750,— 1.03125 
Barbunya fasulye 2000 » 5,50 11.000,— 825,— 
Yeşil mercimek 1500 » 5 - 7.500,— 562,50 
Kırmızı mercimek 2000 » 4,50 9.000,— 675,— 
Arpa Şehriye 3000 » 3,50 10.500,— 787,50 
Kuru incir 1000 » 5,50 5.500,— 412,50 
Kuru üzüm 1000 » 8,50 8.500,— 637,50 
Beyaz sabun 1000 » 8 - 8.000,— 600 — 
\ e ş i l sabun 500 » 6,50 3.250,— 243,75 

» » 
Açık Z. 

» » 
» » 
» » 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedelleri ve geçici teminat-
lan yazılı yirmiyedi kalem yiyecek ve temizlik maddesi eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Ankara Okullar Saymanlığında ve Okulumuzda 
görülebilir. x 

3 — Açık eksiltmeler 30/5/1973 Çarşamba günü saat 10.00 da, 
kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeler 31/5/1973 Perşembe günü 
saat 11.00 de okul idare binasında yapılacaktır.. 

4 — İsteklilerin Ankara Okullar Saymanlığı veznesine geçici temi
natlarını ya tırmalan ve kapalı eksiltmeye gireceklerin teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
(Postadaki gecikme kabul edilmez). 

5 — Açık eksiltmeye gireceklerin ihale saatinde komisyona müra
caattan ilân olunur. 6355 / 4-2 
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Alucra Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1970/111 
K. No: 1972/85 
Davacı : K. H. 
Sanık : Zeki Tarhan, Kâzım oğlu Nuriye'den olma 1945 doğumlu 

Alucra İlçesi Aktepe Köyünden. 
Suç: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet 

vermek. 
Suç tarihi : 20/7/1970 
Tev. tarihi: 21/7/1970 
Tah. tarihi : 1/8/1970 
Karar tarihi: 22/9/1972 
Sanığın sabit olan fiil ve hareketine uygun düşen T. C. K. nun 

459 /2 ve 459/son maddeleri gereğince neticeten üç ay hapis ve 600 lira 
ağır para cezasiyle cezalandırılmasına dair yukarıda tarih ve numa
rası yazılı karar sanığın müeaddit defalar yapılan aramalara rağmen 
sanığa tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 vs 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilânın bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına aynı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna 
baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verildiği il-
nen tebliğ olunur. 6374 / I 

E. No : 1969/70 
K. No : 1972/120 
Davacı: K. H. 
Sanık : İsmet Akın Mehmet ve Sabire'den olma 1946 doğumlu 

Alucra Karaağaç Mahallesinden. 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve kavgada korkutmak mak 

sadiyle silah çekmek. 
Suç tarihi : 29/6/1968 
Karar tarihi : 29/11/1972 
Sanığın sabit olan kavgada korkutmak maksadiyle silah çekmek 

suçundan fiil ve hareketine uygun düşen T. C. K. nun 466/1 ve 59 uncu 
maddeleri gereğince neticeten 25 gün hapis cezasiyle cezalandırılma
sına 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan beraatına dair gıyabında 
verilen yukarıda tarih ve numarası yazılı karar müdeatdit defalar 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilâ
nen tebliğine ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
aynı Kanununun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 
gün içinde kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinle
şeceğine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 6374 / 2 

E . No : 1968/118 
K. No : 1972/121 
Davacı: K. H. 
Sanıklar: 
Muzaffer Kalebaşı, Kadir ve Zahide'den olma 1940 doğumlu Alucra 

Pınarlı Köyünden. 
Şakir Kelabaşı, aynı köyden. 
Suç : Müessir fiil. 
Suç tarihi: 14/10/1968 
Karar tarihi: 29/11/1972 
Sanıkların sabit olan fiil ve hareketine uygun düşen T. C. K. nun 

456/4 üncü maddesi gereğince takdiren ve ayrı ayrı 200 lira ağır para 
cezasiyle cezalandırılmalarına dair sanıkların gıyaplarında verilen 
yukarda tarih ve numarası yazılı karar müdeaddit defalar yapılan ara
malara rağmen sanıklardan Muzaffer Kalebaşı'ya tebliğ edilememiştir. 
7201 savılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilânın bir suretinin mahkeme divan
hanesine asılmasına aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tari 
hinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde 
hüküm kesinleşeceğine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

6374 / 3 

E . No: 1968/111 
K. No: 1972/138 
Davacı: K. H. 
Sanıklar : 
Yalçın Yeten, Rasim ve Durdane'den olma 1951 doğumlu Alucra 

Aktepe Köyünden. 
Zekeriyc Saraçoğlu aynı Köyden 

Ali Konaklı aynı Köyden. 
Suç : Kavgada silah bunaltmak ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 1/9/1967 
Tev. tarihi :2/9/1967 sanık Yalçın Yelen için 
Tah. tarihi : 19/9/1967 
Karar tarihi: 15/12/1972 
Sanıklardan Yalçın Yetenin sabit olan fiil ve hareketine uygun 

düşen 6136 sayılı Kanununun 13. T. C K. nun 55, 456, 2, 55/3, 71 ve 36 
ncı maddeleri gereğince neticeten Beş ay 10 gün hapis ve 133,30 lira 
ağır para cezasiyle cezalandırılmasına dair gıyabında verilen yukarda 
tarih ve numarası yazılı karar müteaddit defalar yapılan aramalara 
rağmen sanık Yalçın Yetene tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına aynı 
Kanununun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşece
ğine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 6374 / 4 

E. No : 1968/89 
K. No : 1972/146 
Davacı: K. H. 
Sanık : Yahya Coşkun, Yakuh ve Şahinde'den olma 1951 doğumlu 

AJucra Babapınar Köyünden. 
Suç : Yaralamak ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç tarihi : 18/8/1968 
Tev. tarihi: 19/8/1968 
Tah. tarihi : 31/10/1968 
Karar tarihi: 20/12/1972 
Sanığın sabit olan fiil ve hareketlerine uygun düşen T. C. K. nun 

456/1, 457/1, 55/3, 59, 6136 sayılı Kanununun 13. T. C. K. nun 55 ve 71 
inci maddeleri gereğince neticeten sekiz ay 13 gün hapis ve 133,30 lira 
uğır para cezasiyle cezalandırılmasına dair sanığın gıyabında verilen 
yukarıda tarih ve numarası yazılı karar müteaddit defalar yapılan ara
malara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen leb-
liğine ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına aynı 
Kanununun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün içinde 
kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine karar 
verildiği ilânen tebliğ olunur. 6374 / 5 

Nevşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/178 
Nevşehir'in Herikli Mah den Mehmet Şenöz ve arkadaşları vekili 

Avukat Zeki Tekiner tarafından Naciye Şenöz ve 22 arkadaşı aleyhine 
açtığı izalei şüyu davasında : 

Davalılardan Nevşehir Taymis Caddesinde Kalburcu Mustafa Şen 
yanında olduğu bildirilen Emin oğlu Hasan ile Penbe oğlu Sabri'nin ad
reslerinin meçhul olması sebebiyle tebligat yapılamadığından Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 22/2/1973 tarih 1970/178 esas 1973/74 karar sayılı ilâm 
ile Nevşehir Kadirah mevkiinde kâin tapunun 21/6/1966 tarih, pafta : 
9, ada : 311, parsel : 27 de kayıtlı taşınmazın satış suretiyle taksimine 
karar verilmiş olduğundan iş bu kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 3128 

Ankara 1 inci İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1970/3273 
Davalı : Mehmet Sözen, Trabzon Sosyal Sigortalar Kurumu Şubesi 

inşaatında işçi Trabzon 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü vekili \v. 

Nedret Baban ve Av. Halit Akyürek tarafından aleyhinize açüan 3.369 57 
lira alacak davasının yapılan duruşmasında : 

Davetiye ilânen tebliğ edildiği halde 3/4/1973 tarihli celseye gel
mediğinizden ve bir vekilde göndermediğinizden evvelce gıyap karan çı
karılmasına karar verildi. 

Duruşmanın bırakıldığı 3/7/1973 Salı günü saat 11.30 da duruşma 
ya gelmeniz veya bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz takdirde duruş
maya gıyabınızda devam olunacağına mahkemece karar verildi. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere gıyap kararı ilânen tebliğ 
olunur. 6028 
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Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesi Hereke Fabrikasından : 

Malzeme, Mumtelif Hurda, Mensucat Boyası ve Tezgâh Satılacaktır. 
1 — Fabrikamızm ihtiyaç fazlası malzeme, muhtelif hurda, men

sucat boyası ve tezgâhları aşağıda yazılı tarihlerde kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle satılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
Satış Müdürlüğünden, Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Deftardar 
Fabrikasından ve Fabrikamız Ticaret servisinden temin edilebilir. 

3 — İhale günleri : 
Malzeme ve hurda 11/6/1973 Pazartesi saat 16.00 
Mensucat boyası 12/6/1973 Salı Saat 16.00 
Tezgâh (Makina) 13/6/1973 Çarşamba Saat 16.00 
4 — Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamak ve dilediğine satmakta 

serbesttir. 6138/1 - 1 

Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Ko
misyonu Reisliğinden : 

(15000 Çile Yün Kordon Satın Alınacaktır) 
1 — Teknik şartnamesine göre 15000 çile yün kordon kapalı zarfla 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 28 Mayıs 1973 tarih Pazartesi günü saat 14.00 de 

Alım Satım Komisyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminatı 15.000,— TL. sidir. 
4 — Teknik şartname, eksiltme şartnamesi ve tip mukavele bedel

siz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi taliplere posta ile 
de gönderilebilir. 

5 — Talipler kapalı teklif mektubu ile muvakkat teminatlarını 
Eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuza gönderme
leri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

6 — Eksiltme gün ve saatine kadar Komisyonumuza tesüm edilme
yen veya muvakkat teminatları bulunmayan teklif mektupları geçerli 
olmadığı gibi postada vaki oian gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5912/2-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 1176 M2 P.V.C. çatı levhası ile 5550 adet komple 
civata 2490 sayılı Kanunun 40 mcı maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 78.885,— Ura ve geçici teminatı 5.194,25— 
liradır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
S — İhalesi 4/6/1973 günü saat 15.30 da encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4 —• İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar encümen kalemine vermesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6281/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ankara- İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi tevsii inşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (9.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 7/6/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlük

te görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — Bayındırlık Bakanlığı namma (283.750,—) liralık geçici te-

tinatını, 
B — 1973 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C — (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri Eksiltme Şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Plân ve Teçhizat 
Beyannamesi, Sermaye ve Kredi İmkânlarım Bildiren Malî Durum Bil
dirisi, Teknik Personel Beyannamesi. Taahhüt Beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksütmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesi ibraz 

suretiyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) 
Yeterlik Belgesini, Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzım 
dır. 

6 — İsteklileri teklif mektuplarını 7/6/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/6/1973 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6208/4-1 

• 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüzce muhtelif tipte 9 adet pilon (demir direk) imali ve 
teknik şartnamede belirtilen mahallere diktirilmesi işi yaptırılacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığından veya İstanbul'da Büyük Postane karşısı Valide Han'dak-
PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 90,— bedelle temin edilebilir. 

Teklifler engeç 8/6/1973 günü saat 10.00 a kadar verilmiş o lacaK- . 
tır. 6347/2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlü
ğünden : 

1 — Ankara Ticaret Bakanlığı elektrik tesisatı onarımı işi 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 175.681,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 4/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar 5. Bölge Müdürlümü 

Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — 10.035,— liralık geçici teminatını, 
B — 1973 yılma ait Ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten Banka Referansını, 
b) Teknik Personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış 

ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
ibraz suretiyle 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır, 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 4/6/1973 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 31/5/1973 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 6348/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 549.100,— TL. geçici teminatı 25.714,— TL ol&lı 
73 - 2065 - 1 dosya numaralı 8 kalem oto camlarının imâl ettirilerek 
satınalması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçe ile 10,— TL. bedelle verilir. 

isteklilerin, 1973 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es
naf Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, Teknik Şartna
mede belirtilen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalıya-
rak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
eksiltmeyi açma saatmdan bir saat evveline kadar makbuz mukabilmde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Duyurulur. 6350/4 -1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimizin aşağıda isimleri yazılı Fabrikalarında istihdam edil
mek üzere sağlık personeli alınacaktır. 

Hekimlere, 657 sayılı Kanun esasları dahilinde aylık ücret Ue iş 
güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları verilir. 

Diğer sağlık personeline de ayhk ücrete ilâveten iş güçlüğü zammı 
verilir. 

Ayrıca, Alpullu, Amasya, Burdur, Erzincan, Eskişehir ve Uşak 
Şeker Fabrikalarına tayin edUecek Doktorlara lojman tahsis edUecektir. 

Adaylarda aranan şartlar : 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde 

yazılı Genel ve özel şartları taşımak, 
2) Herhangi bir kurum veya müesseseye karşı mecburî hizmetle 

yükümlü bulunmamak, 
3) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak. 
Alınacak personel 

Fabrika Adı Unvanı Adet 

Alpullu Şeker Fab. Operatör Doktor 1 
Çocuk Hastalıkları Müt. 1 

Amasya » Pratisyen Doktor 1 
Burdur » İç Hastalıkları Müt. 1 
Erzincan Pratisyen Doktor 1 
Erzurum » » Ebe - Hemşire 1 
Eskişehir » Çocuk Hastalıkları Müt. 1 
Kayseri Pratisyen Doktor 1 

Sağlık Memuru 1 
Konya Çocuk Hastalıkları Müt. 1 
Uşak > > Çocuk Hastalıkları Müt. 1 

Hemşire 1 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların lüzumlu belgeleriyle 
birlikte (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa 
Caddesi No. 14 Ankara) adresine bizzat veya mektupla müracaatları 
ilân olunur. 6314/1-1 • 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. ra Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zdı bir kalem Arap Sabunu kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün 
ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi
lir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplan ihale saa
tinden bir saat evveüne kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Arap Sabunu (Sıvı) Miktarı : 10.000 Kg. M. Bedeli : 
31.000— TL. G. Teminatı : 2.325,— TL. İhale Günü Saati : 2 Hazirar 
1973 Cumartesi günü saat 11.00 de 

6285/4 - 1 • 
Ankara Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizce 90.000 adet çalı süpürgesi 2490 sayılı Kanun gereğin
ce kapalı zarf eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 157.500ı,— lira ve geçici teminat 9.125,— lira
dır. 

2 — Şartnamesi ve numunesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 4/6/1973 günü saat 15.40 da Encümen salonunda ya

pılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç üıale saatinden bir saa* 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6280/4 - 1 

Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğünden : 

Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü Döner 
Sermaye İşletmesinin: 

1 — İlâve bina inşaatı ve Bitki Koruma Merkez Araştırma Enstitü
sü ihata duvarı inşaatı 9/1/1969 tarih ve 13096 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanan «1969 sayılı Kanunla Kurulan Döner Sermayeli İşletmelerin 

muamele Yönetmeliği» nin 33 üncü maddesi (b) fıkrasına göre kapali 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 1.400.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da istanbul Yolu üzerindeki Tavukçuluk 

Enstitüsü arkasında Zirai Mücadele ilâç ve Aletleri Enstitüsü Eksiltme 
Komisyonunda 8/6/1973 Cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Enstitüsü Eksiltme 
Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1973 yılma ait Ticaret Odası belgesini 
b) 56.750 liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol-

duklan (c) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebüeceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini, Plân ve teçhizat be
yannamesini, Teknik Personel ve Taahhüt beyannamesini, Sermaye ve 
kredi imkânlarını bildiren mali durum beyannamesi ile Banka referans 
mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Bayındırlık Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektuplan ile bir-
ükte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplannı 8/6/1973 Cuma günü saat 14.30 a 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek-
lerdü. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini ihale gü
nünden enaz 4 gün önce 4/6/1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna 
kadar Ankara Valiliği'ne vererek Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına J I -
tikal ettirmeleri gerekir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân 'olunur. 6405/4 -1 

Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1972/45 
K. No : 1972/453 
24/7/1968 tarihinde resmî evrak mahiyetinde olan bonoyu mağdu

run elinden kapmak suretiyle ortadan kaldırmak suçundan sanıklar Kes
kin İlçesinin Çelebi Nahiyesi müslüm Köyü nüfusunda kayıtlı Hacı 
Eyyüp oğlu Kamer'den doğma 1938 doğumlu İhsan özer ile Mehmet 
Özer Haklarmda yapılan duruşma sonunda : Sanıklar hakkında Mahke
memizce verilen iadenin kabulüne dair olan karardan önceki 12/10/1970 
tarih ve 1970/122 esas 1970/166 karar sayılı hükmün C.M.U.K. nun 
343/1 inci maddesi ve fıkrası gereğince tasdikine ve bu kararda yazılı 
olduğu üzere her iki sanığın T.C.K. nun 342/1. inci maddesi gereğince 
ayrı ayn ikişer sene süre ile ağır hapislerine 59 uncu maddenin uygu
lanmasına mahal olmadığına 11700 kuruş yargılama giderinin sanıklar
dan müştereken alınmasına mütedair Mahkememizden verilen 24/11/1972 
tarih ve 45/453 sayılı gıyabî karar sanıkların gösterilen ad
reslerinde bulunup tebliğ edilemediği nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince kendilerine tebligat makamı
na kaim olmak üzere ilânen tebliğine 4/5/1973 tarihinde karar varilmiş 
olduğu ilân olunur. 6189 

• 
Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1964/254 - 45 
Rize'nin Reşadiye Mah. den Hasan oğlu Dursun Erdem tarafına 

davacı Rukiye Zafer tarafmdan siz ve diğer hissedarlar aleyhine açılan 
Reşadiye Mah. de kâm ada 163 parsel 2,6.9 ve ada 156 parsel 2 taşın
mazların taksim izalei şüyu davasında bu taşınmaz malların taksimi 
kabil olmadığı anlaşıldığından açık artırma suretiyle satılarak paydaş
lığın giderilmesine karar verilmiştir. Bu ilânın tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ 
olunur. 6380 » 

Burdur Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/90 
Üçdibek Mah. den Hilmi İçli vekili tarafmdan Bekir A takan vs 

aleyhine açılan izalei şüyu davasının yapılan duruşması sırasmda : 
Davaya, davalı sathında dahil edilen Fatma Zehra'nın adresi meç

hul olduğundan. Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar ve
rildiğinden Fatma Zehra'nın duruşma günü olan 14/6/1973 Perşembe 
günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması, davetiye yerine kaim ol
mak üzere Uân olunur. 6381 
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Düzce Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No: 1969/271 
K. No: 1972/1033 
Sanık: Hüseyin Basınç, Cuma oğlu Kadm'dan doğma 1335 

doğumlu, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesinden. 
Suç : Büyükbaş hayvan hırsızlığı 
Suç tarihi: 11/5/1966 
Adı geçen sanığın Büyükbaş hayvan hırsızlığından dolayı yapılan 

açık duruşması sonunda hareketine uyan T. C. K. nun 491/3, 5617 sayılı 
Kanununun 13, T. C. K. nun 525 inci maddeleri gereğince neticeten 
uç sene hapsine ve üç sene emniyetiumumiye nezareti altında bulun
durulmasına, 40 lira 50 kuruş mahkeme masrafının tahsiline dair veri
len 8/12/1972 tarih ve 271/1033 sayılı gıyabî hüküm bunca aramalara 
rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanununun 28 ve 29 
uncu maddelerine tevfikan keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânına ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesine istinaden ilânm yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir, tebligat yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6373 / 1 

E . No: 1968/86 
K. No: 1970/214 
Sanık : Kadem Güler, Basri oğlu 1938 doğumlu, Perşembe ilçesi 

Eaba Mahallesi nüfusuna kayıtlı 
Suç: Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek 
Suç tarihi: 25/1/1968 
Adı geçen sanığın belirtilen suçtan dolayı yapılan açık duruşması 

sonunda hareketine uyan T. C. K. nun 455/1, 501 sayılı ve 647 sayılı 
Kanununun 4/1 ve 6085 sayılı Kanununun 60/E maddeleri gereğince 
neticeten 1862 lira 50 kuruş ağır para cezası ve ehliyetinin 15 gün süre 
ile geri alınmasına ve 695 lira 66 kuruş mahkeme masrafının tahsiline 
dair verilen 24/5/1970 tarih ve 86/214 sayılı gıyabî hüküm bunca ara
malara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânına 
ve aynı Kanununun 31 inci maddesine istinaden ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
miştir. Tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6373/2 

E . Nö: 1968/812 
K. No: 1972/1020 
Sanık: Kemal TokgÖz, Kâmil oğlu, Mürüvvet'ten doğma 1948 

doğumlu Düzce'nin Gölkaya Bucağı Sarıüere Köyünden. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 13/7/1968 
Adı geçen sanığın hırsızlık suçundan dolayı yapılan açık duruş

ması sonunda hareketine uyan T. C. K. nun 492/1, 525 inci maddeleri 
gereğince iki yıl hapsine ve iki yılda emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına, 73 lira 66 kuruş mahkeme masrafının tah
siline dair verilen 1/12/1972 tarih ve 812/1020 sayılı gıyabî hüküm 
bunca aramalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan keyfiyetin Resmî 
Gazete ile ilânına ve aynı Kanununun 31 inci maddesine istinaden 
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verilmiştir. Tebligat ferine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 6373 / 3 • 

istanbul 6 ncı Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No: 1972/793 
K. No: 1972/1028 
Hâkim: S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı: K. H. 
Maznun: Recep Ugruk Osman oğlu Nahide'den doğma 27/6/1951 

doğumlu adresi mazbut. 
Suç: Hırsızlık. 
Suç tarihi : 10/8/1972 
Yukarıda adı ve soyadı yazılı sanığın sabit görülen fiil ve hare

ketine uyan T. C. K. nun 491 /ilk, 62, 522, 525 inci maddeleri gereğince 
bir ay on gün müddetle hapsine, bir ay on gün müddetle emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair 28/11/1972 tarihli 
gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliği de 

mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 
inci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilânın yapıl
dığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 5/5/1973 
tarihinde karar verildiği ilân olunur. 6375 / 1 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Küçükesat semtine ait aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gay-
rimenkulleri ihtiva eden 31120 No. lu plan Müdürlüğümüz ilân tahtasına 
asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 
Ada No : Parsel No : 

6503 19, 20, 21, 22, 6 
5225 23, 24, 25, 26, 27, 10 6531/1-1 

• 
istanbul 8 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

1972/194 
Müteferrik karar 

1973/44 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar Ali Şengören, Muzaffer 

Bal, Ömer Savcı, Gündüz Şengören ve Nurel Yavuzoğlu haklarında 
yapılan yargılama sonunda, sanıklardan ve Sirkeci Orhaniye Caddesi 
No. 33 de hakiki Koç yazıhanesi sahibi ve Kocamustafapaşa Hacı Naci 
Sokak Cengiz Topel Apt. No. 20 de zemin katta oturan Mehmet ve 
Hanımoğlu 1948 doğumlu Muzaffer Bal'ıu 29/12/1972 gün ve 1972/361 
sayılı kararla 1567 sayılı Kanununun VA maddesi gereğince 1000 Türk 
lirası ağır para cezası ile birlikte 7 ay ticaret ve meslekî faaliyetten 
menine ve 7 ay hapsine kanunî veya takdiri sebeblerle cezasından 
indirme yapılmasına mahal bulunmadığına 1950 kuruş yargılama gide
rinin sanıklar Ömer Savcı, Ali Şengören ve Muzaffer Bal'dan tahsiline 
keza 650 lira maktu vekâlet ücretinin her üç sanıktan müteselsilen 
alınarak müdahil idareye verilmesine 29/12/1972 tarihinde karar veril
miş isede gıyabda verilmiş olan hükmün sanığa tebliği hususunda 
gerekli ve kanunî aramalara rağmen kendisinin bulunamaması üzerine 
ahiren tekarrür eden 9/11/1964 gün ve E . No. 320, K. No. 448 sayılı 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu karan göz önünde tutularak 7201 sayılı 
Kanununun 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karar hulâsası
nın tebliği yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de usulen neşri ile 
beraber ayrıca mahkeme divanhanesinede bir hafta süre ile asılma
sına ve gazete ile ilân edilme hususunun temini sadedinde işbu karaı 
hülâsasının C. Savcılığına tevdiine 8/5/1973 tarihinde karar verildi. 

6375 / 2 

Müteferrik karar 
1973/45 

1972/252 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar Yusuf Keskin, İsmail 

Çimen, Ömer Özdemir, Emine Kara ve Akif Özyürek haklarında yapı
lan yargılama sonunda; sanıklardan ve Sirkeci Orhaniye Caddesi Erci-
yes yazıhanesinde Gümrük Komisyonculuğu yapar ve Kasımpaşa Yıl
dırım Sokak No. 98 de oturan Sait ve Vedia oğlu 1948 doğumlu Yusuf 
Keskin'in 17/10/1972 gün ve 1972/211 sayılı kararla 1567 sayılı Kanu
nun 3/A maddesi gereğince 1000 Türk lirası ağır para cezası ile bir
likte 7 ay ticaret ve meslekî faaliyetten menine 7 ay hapsine T. C. K. 
nun 65/111 üncü maddesi gereğince cezalarının yansı indirilerek 500 
Türk lirası ağır para cezası ile birlikte 3 ay 15 gün ticaret ve meslekî 
faaliyetten menine, 3 ay 15 gün hapsine ve başkaca kanunî veya tak
diri sebeplerle cezasından indirme yapılmasına ve 647 sayılı Kanunu
nun 4 ve 5 inci maddeleri ile yeterli kanaat edinilemediğinden 6 ncı 
maddesinin tatbikine mahal bulunmadığına 1950 kuruş yargılama gide
rinin sanıklar Yusuf Keskin, ismail Çimen ve Ömer Özdemir'den tah
siline keza 650 lira maktu vekâlet ücretinin her üç sanıktan müteselsi
len alınarak müdahil idareye verilmesine 17/10/1972 tarihinde karar 
verilmiş isede gıyabında verilmiş olan hükmün sanık Yusuf Keskin'e 
tebliği hususunda gerekli ve kanunî aramalara rağmen kendisinin 
bulunamaması üzerine ahiren tekarrür eden 9/11/1964 gün ve E . No. 
320, K. No. 448 sayılı Yargıtay Ceza Genel Kurulu karan göz önünde 
tutularak 7201 sayılı Kanununun 29 , 30 ve 31 inci maddeleri gereğince 
işbu karar hülâsasının tebliği yerine kaim olmak üzere Resmî Gaze
te'de usulen neşri ile beraber ayrıca mahkeme divanhanesinede bir 
hafta süre ile asılmasına ve Gazete.de ile ilân edilme hususunun temmi 
sadedinde işbu karar hülasasının C. Savcılığına tevdiine 8/5/1973 tari
hinde karar verildi. 6375 / 3 
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Tarsus Suü» Ceza Hâkimliğinden : 

Siirt İlinin Eruh İlçesinin Tünekpınar Kövünde 49 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Vedat oğlu Sinem'den doğma 1944 doğumlu Ata
bey Hurşit hakkmda Hırsızlığa teşebbüs suçundan açılan davasının 
duruşması sonunda 1971/1254 esas 1972/1023 karar sayılı 11/9/1972 
tarihli kararla T. C. K. 491/tlk 62.522.525 inci maddeleri gereğince neti
ceten 1 ay 10 gün hapis ve 1 ay 10 gün gözetim cezası ille tecziyesıine 
karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl'ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
igbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığla tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur, 4641 / 1 

Adana İlinin Merkez İlçesinin Cumhuriyet Mahallesi (Haymatlos) 
Hane numarasında nüfusa kayıtlı Veli oğlu Hatice'den doğma 1952 do
ğumlu Rukiye Güler hakkında Hırsızlık suçundan açılan davasının 
duruşması sonunda 1958/499 esas 1972/1320 karar sayılı 19/10/1972 ta
rihli kararla T. C. K. 491/4. 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince neticeten 
iki ay 20 gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamıış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

720(1 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 2 

' Adana İlinin Merkez İlçesinin Cumhuriyet Mahallesi (Haymatlos) Ha
ne numarasında nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu Fatma'dan doğma 1,916 do
ğumlu Hatice Güler hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının 
duruşması sonunda 1968/499 esas 1972/1320 karar saydı 19/10/1972 ta
rihli kararla T. C. K. 491/4. 522. 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis 
ve 4 ay gözetim cezası ile tecziyesine karar verümiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Töbliğat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiış sayılacağı ilân olunur, 4641 / 3 

Adana İlinin Merkez İlçesinin Yavuzlar Mahallesi 303 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Halil oğlu Medilha'dan doğma 1958 doğumlu Resul 
Çırak hakkmda hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1970/47 esas 1972/63)9 karar sayılı 22/6/1972 tarihli kararla T.C. 
K. 491/îlk. 522, 55/3, 491/lik 522, 55/3, 491/ilk, 522, 55/3, 491/ilk, 522 
55/3,491/ilk, 92,2, 55/3, 68. 69 uncu maddeleri gereğince neticeten altı 
ay 20 gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
İşbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığıa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 4 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Çakırlı Köyünde 2 Hane numarasın
da nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu Sıddıka'dan doğma 1932 doğumlu Hasan 
Basri Demirtaş hakkında Osman K. Mu'h. suçundan açılan davası
nın duruşması sonunda 1967/1275 esas 1,972/641 karar sayılı 22/6/1972 
tarihli kararla 6831 S. K. 91/1, 647 S. K. 6 ncı maddeleri gereğince neti
ceten 7 gün hapis ve ©0 lira ağır para cezası, tecil cezası ile tecziyesine 
karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olımamaş ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın/ 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur, 4641 / 5 

Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Tokat ilinin Zile ilçesinin Aliçözü Köyünde 28 Hane numarasında 
nüfusa kayıtlı Rıza oğlu Fatma'dan doğma 1944 doğumlu Hüseyin Özel 
hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması sonunda 
1970/841 esas 1972/1053 karar sayılı 16/9/1972 tarihli Kararla T. C. K 
491/ilk, 522, 525 inci maddeleri gereğince neticeten 3 ay hapis ve 3 ay 
gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkardan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararım 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur, 4641 / 6, 

Gaziantep ilinin Merkez ilçesinin Hizmiz Köyünde 45 hane Euma-
rasında nüfusa kayıtlı Garip Mehmet oğlu Zeliha'dan doğma 1953 do
ğumlu Salman Balta hakkmda hırsızlığa teşebbüs suçundan açılan 
davasının duruşması sonunda 1971/1274 esas 1972/1010 karar saydı 
8/9/1972 tarihli kararla T.C.K. nun 491, 1, 62, 522, 525 inci maddeleri gere
ğince neticeten bir ay 10 gün hapis bir ay 10 gün gözetim cezası ile 
tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararan tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün oimamıış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kanarın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 464,1 / 7 

Konya İlinin Ereğli ilçesinin Adabağ Köyünde 24 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Durmuş oğlu Ayşe'den doğma 1955 doğumlu Abdul
lah Bilici hakkmda hırsızlığa teşebbüs suçundan açılan davasının 
duruşması sonunda 1972/280 esas 1972/1118 karar sayılı 25/9/1972 ta
rihli kararla T. C. K. 491/4. 61. 65/3. 55/3. maddeleri gereğince neticeten 
bir ay 10 gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tabliğatm ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 8 

Diyarbakır ilinin Çüngüiş ilçesinin Yeniköy Köyünde 84 hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Zülfikâr oğlu Zeynep'den doğma 1929 doğumlu Os
man Kaplan hakkmda yaralamak suçundan açılan davasının du
ruşması sonunda 1970/38 esas 1972/1480 karar sayılı 6/11/1972 tarihli 
kararla T. C. K. 456/4. 457/1, maddeleri gereğince neticeten iki ay 20 
gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen 'bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olımamıiş ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tabliğatm ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebliğaıt Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işlbu ilânın Resmıî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 9 

Sivas İlinin Gemerek ilçesinin Yemiçubuk Köyünde 613 hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Hakkı oğlu Fikriye'den doğma 1938 (Romanya) 
doğumlu Eşref Özkurt hakkmda bıçakla yaralamak suçundan açı
lan davasının duruşması sonunda 1972/48,5 esas 1972/1342 karar sayılı 
20/10/1972 tarihli kararla T. C. K. 456/4, 457/1, 647 S. K. 6 ncı madde
leri gereğince neticeten iki ay 20 gün hapis • cezası üe tecziyesine 
karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebl'ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tabliğatm ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /10 

Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde 90/99 
hane numarasında nüfusa kayıtlı Ahmet kızı Hanife'den doğma 1939 
doğumlu Yazgül Çiftyürek hakkmda Gündüü'ün hırsızlığa, teşebbüs su-
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cundan açılan davasının duruşması somunda 1972/713 esas 1972/1318 ka
rar sayılı 19/10/1972 tarihli kararla T. C. K. 491/4. 62. 525 inci maddeleri 
gereğince neticeten S ay hapis ve 8 ay gözetim cezasiyle tecziyesine ka
rar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /11 

Diyarbakır ilinin Lice ilçesinin Kiyat Kıratlı Köyünde 5 hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Mahmut oğlu Hayriye'den doğma aslı 1044 tash. 
1960 doğumlu Mehmet Tulan hakkında Kumar oynatmak suçundan açı
lan davasının duruşması sonunda 1972/227 esas 1972/805 karar sayılı 
19/7/1972 tarihli kararla T. C. K. 567/1; 647 S. K. 6 nci maddeleri gere
ğince neticeten bir ay hafif hapis ve 250 lira hafif para cezası (Tecü) 
cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl'.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 464,1/12 

Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Çakırlı Köyünde 2 hane numarasında 
nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu Sıddıka'dan doğma 1932 doğumlu Hasan Basri 
Damirtaş hakkında Orman K. Muh. suçundan açılan davasının duruş
ması sonunda 1967/1479 esas 1972/717 karar sayılı 26/6/1072 .tarihli ka
rarla 6881 S. K. 91/1, 647 S. K. 6 nci maddeleri gereğince neticeten 7 
gün hapis ve 37 lira 20 kuruş ağır para cezası (Tecil) cezasiyle tecziye
sine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl'.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7'2Öl sayılı Tebligat Kanununun 28, 20, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 16 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/18 

Konya ilinin K. Ereğlisi ilçesinin Halkapmar Yastıkaya Köyünde 
18 hane numarasında nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu Kussum'den doğma 
1948 doğumlu Ali Nergiz hakkında küçükbaş hayvan hırsızlığı suçun
dan açılan davasının duruşması sonunda 1)969/783 esas l97'2/462 karar 
»ayılı 25/5/1972 tarihli kararla T. C. K. 491/ilk, 52,2, 525 inci maddeleri 
gereğince neticeten üç ay hapis ve üç ay gözetim cezası Ue tecziyesine 
karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7'2©1 sayılı Tebligat Kanununun 28, 20, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/14 

Gümüşhane ilinin Torul ilçesinin Altınpmar Köyünde 104 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Halil oğlu Ayşe'den doğma 1940 doğumlu Saffet 
Kaya hakkında sarhoşluk ve menfi mukavemet suçundan açılan davası
nın duruşması sonunda 1967/75© esas 1968/184 karar sayılı 28/2/1968 
tarihli kararla T.C.K. 572/1, 260, 647 S. K. 4/1 maddeleri gereğince ne
ticeten 300 lira hafif para cezası 150 lira ağır para cezası ile tecziyesine 
karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7'20ıl sayılı Tebligat Kanununun 28, 20. 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 16 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /15 

Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Bolatlı Köyünde 71 hane numarasın-
nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu Fatma 'dan doğma 1304 doğumlu Sultan Ge
zici hakkında Hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması sonunda 
1967/438 esas 1968/75 karar sayılı 20/1/1960 tarihli kararla T.C.K. 491/2, 
4, 522 , 525 inci maddeleri gereğince neticeten 6 ay hapis ve 6 ay göze
tim cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve, adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

T2Ü1 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sanıra kararm 
sanığa tebüğ edümiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 16 

Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Küçükminare Mahallesi 345 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu Meryem'den doğma 1039 doğumlu 
Vecihi Bahalı hakkında tehlikeU vasıta kullanmak suçundan açılan dava
sının duruşması sonunda 1968/1098 esas 196,9/637 karar sayılı 25/6/1969 
tarihli kararla hakkında davanın muvakkaten tatiline karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkanlan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sorara kanarın, 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /17 

Samsun ilinin Bafra Ecesinin Darboğaz Köyünde 103 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Hasan oğlu Fatma'dan doğma 1945 doğumlu 
Mustafa Altun hakkında yaralamak suçundan açılan davasının duruş
ması sonunda 1968/1166 esas 1969/44 karar sayüı 22/1/1969 tarihli 
kararla T.C.K. nun 456/4, 457/1, 59 uncu maddeleri gereğince neticeten 
iki ay 6 gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm töbLği için çıkarılan tebligat bUâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

72011 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu Uânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /18 

Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Bolatlı Köyünde 71 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Boşnak oğlu Ayşe'den doğma 1315 doğumlu Fatma 
Gezici hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması sonun
da 1967/438 esas 1969/75 karar sayılı 29/1/1969 tarihli kararla T.C.K. 
nun 491/2, 4, 65/3, 522, 525 maddeleri gereğince neticeten 3 ay hapis 
ve 3 ay gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

¡7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 20, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilanın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 /18 

Adana ilinin Merkez ilçesinin Sakızlar Mahallesinde 36 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Halil oğlu Şehriban'dan doğma 1323 doğumlu 
Şerife Gezer hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması 
sonunda 1967/438 esas 1969/75 karar sayılı 29/1/1969 tarihli kararla 
T.C.K. nun 491/2 - 4, 522, 525 maddeleri gereğince neticeten 6 ay hapis 
ve 6 ay gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununum 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonıra kanarın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 20 

Sivas ilinin Gemerek ilçesinin Sızır Köyünde 110 Hane numarasın
da nüfusa kayıtlı Nail oğlu Kıymet'den doğma 1929 doğumlu Halil 
Altuntaş hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması' so
nunda 1963/866 esas 1969/59 karar sayılı 27/1/1969 tarihli kararla 
T.C.K. nun 491/2 fık. 3. üncü ben. 62. 52.2. 525 maddeleri gereğince ne
ticeten iki ay 10 gün hapis ve iki ay 10 gün gözetim cezası ile tecziyesi
ne karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararan tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligata ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 20, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmi Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/21 
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Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Alifakı Köyünde 10 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı İhsan oğlu Jarife'den doğma 1938 doğumlu Muzaf
fer Aslan hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1967/383 esas 1970/1925 karar saydı 30/11/1970 tarihli kararla 
(T.C.K. nun 491/ilk, 523/1, 81/2, - son) (491/ilk 59, 81/2 - son 525) 
(491/ilk, 81/2 - son 525, 71) maddeleri gereğince neticeten 59 ay 15 gün 
hapis ve 59 ay 15 gün gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adnes tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
saoıığâ tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 2t2 

Giresun İlinin Merkez İlçesinin Çandır Köyünde 75 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Hasan oğlu Esma'dan doğma 1940 doğumlu Eş
ref Sayın hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1969/1927 esas 1970/67 karar sayılı 28/1/1970 tarihli kararla 
T.C.K. nun 491/1, 62, 522. 525 inci maddeleri gereğince neticeten 3 ay 
hapis cezası ve 3 ay gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümıkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/23 

İçel İlinin Tarsus İlçesinin Cumhuriyet Mahallesi 77 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Süleyman kızı Fatma'dan doğma 1936 doğumlu 
Semiha özşahinoğlu hakkında hırsızlık suçundan açılan davasının du
ruşması sonunda 1968/390 esas 1970/310 karar sayılı 31/3/1970 tarihli 
kararla T.C.K. nun 491/2. 522. 525 inci maddeleri gereğince neticeten 
2 ay 10 gün hapis ve 2 ay 10 gün gözetim cezası ile tecziyesine karar 
verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilâmn Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 24 

TJrfa İlinin Siverek İlçesinin Hamidiye Mahallesi 171 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu Elife'den doğma 1938 doğumlu Cumaıi 
Kanlıkılınç hakkmda hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1970/301 esas 1970/1686 karar- sayılı 5/11/1970 tarihli kararla 
T.C.K. nun 491/ilk, 522. 525 inci maddeleri gereğince neticeten iki ay 
hapis ve iki ay gözetim cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat büâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümıkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gereftaniştir. 

720H sayıh Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararıra 
sanrga tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/25 

Elazığ İlinin Merkez İlçesinin Mustafapaşa Mahallesi 8 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı İbrahim Hakkı oğlu Hatice'den doğma 1935 do
ğumlu Tevfik Kunter hakkında Sarhoşluk suçundan açılan davasmm 
duruşması sonunda 1968/565 esas 1970/1917 karar sayılı 23/10/1970 ta
rihli kararla T. C. K. nun 471/1, 647 sayılı Kanunun 6 nci maddeleri gere
ğince neticeten 15 gün hafif hapis (tecil) cezasiyle tecziyesine karar ve
rilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamrş ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân Olunur. 4641 / 26 

Kayseri tlinin Develi İlçesinin Gümüşören Köyünde 23 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu Ümmügülsüm'den doğma 1937 
doğumlu Turan Çelik hakkında kumar oynatmak suçundan açılan dava

smm duruşması sonunda 1969/1602 esas 1970/1563 karar sayıh 19/10/1970 
tarihli kararla T. C. K. nun 567/1, 647 sayıh Kanunun 6 nci maddeleri 
gereğince neticeten 1 ay hafif hapis ve 250 lira hafif para cezası (tecil) 
cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mürnıkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayıh Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641/27 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Karadirlik Köyünde 48 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Döndü'den doğma 1953 doğumlu Veli 
Takan hakkında yaralamak suçundan açılan davasının duruşması sonunda 
1966/827 esas 1970/691 karar sayılı 21/5/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 
456/4,457/1,54,59,647 sayılı Kanunun 6 nci maddeleri gereğince neticeten 
125 lira ağır para cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 28 

Adana tlinin Merkez İlçesinin Çandıroğlu Mahallesi 7 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Mahmut Nedimoğlu Perihan'dan dogma 1950 do
ğumlu Selâhattin Cengiz hakkında Darp suçundan açılan davasının du
ruşması sonunda 1970/209 esas 1970/1429 karar sayılı 6/10/1970 tarihli 
kararla T. C. K. nun 456/4 üncü maddeleri gereğince neticeten iki ay 
hapis cezasiyle tecziyesine- karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümıkün olmamış ve adresi 
rneçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
ilşfbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 16 gün sonra kararını 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 464,1/29 

Ürdün uyruklu Abdulhadi oğlu Zeynep'den doğma 1946 doğumlu Na-
bil Abdulhadi Hüseyin hakkmda tehlikeli vasıta kullanmak suçundan açı
lan davasının duruşması sonunda 1970/908 esas 1970/1403 karar sayılı 
1/10/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 565/1, 647 sayıh Kanunun 6 nci 
maddeleri gereğince neticeten 6 gün hafif hapis ve 6 lira hafif para cezası 
(tecil) cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebl.ği için çıkarılan tebligat büâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümıkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
üştou ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 30 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Şehit Mustafa Mahallesi 58 yabancı 
hane numarasında nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu Hediye'den doğma 941 
doğumlu Süleyman Demirler hakkmda alkollü vasıta kullanmak suçundan 
açılan davasmm duruşması sonunda 1970/989 esas 1970/1400 karar sayılı 
1/10/1970 tarihli kararla 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunun muaddel 
58/C maddeleri gereğince neticeten 15 gün hapis 300 lira hafif para ceza
siyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği iıçin çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümıkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış, olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararm 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 31 

Maraş tlinin Merkez İlçesinin Mağaralı Mahallesi 163 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Ali oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Mustafa 
Killi hakkmda Hırsızlık suçundan açılan davasmm duruşması sonunda 
1966/203 esas 1970/1378 karar sayılı 28/9/1970 tarihli kararla T. C. K. 
nun 491/ilk, 62/2,525 inci maddeleri gereğince neticeten bir ay 10 gün 
hapis bir ay 10 gün gözetim cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 
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7201 sayılı Tebligat Kanununum 28, 29, âl inci maddeleri gereğince 
işbu ilânım Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641 / 32 

Çorum tlinin Merkez İlçesinin Tepecik Mahallesi 174 Hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Şevki oğlu Behiye'den doğma 1922 doğumlu Meh
met İbrahim, Arı hakkında Hırsızlık suçundan açılan davasının duruş
ması sonunda 1967/947 esas 1970/1349 karar sayılı 24/9/1970 tarihli ka
rarla T. C. K. nun 491/ilk, 522,491/1,62 nci maddeleri gereğince netice
ten iki yıl 1 ay 10 gün hapis iki yıl bir ay 10 gün gözetim cezasiyle tec
ziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu karanın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 31 inci maddeleri gereğince 
işbu Uânım Resmi Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641 / 3S 

Adana İlinin Merkez İlçesinin Döşeme Mahallesi 4 Hane numara
sında nüfusa kayıtb Cemal oğlu Rahime'den doğma 1945 doğumlu Fuat 
Sağırer hakkmda Hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması sonunda 
1970/218 esas 1970/1078 karar sayılı 6/7/1970 tarihli kararla T. C. K. nun 
491/ilk, 522,525 inci maddeleri gereğince neticeten iki ay 10 gün hapis 
iki ay 10 gün gözetim cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mürnfcün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 29 31 inci maddeleri gereğince 
işbu Uânım Resim! Gazete'de neşri tarihimden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayUacagı Uân olunur. 4641 / 34 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Kızılmurat Mahallesi 118 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Cemil kızı Ayşe'den doğma 1938 doğumlu Ha
tice Sancaktar hakkında Hırsızlık suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1956/956 esas 1970/970 karar sayılı 23/6/1970 tarihli kararla 
T. C. K. nun 491/2,3,522, 525 inci maddeleri gereğince neticeten 4 ay ha
pis ve 4 ay gözetim cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tetoliğatt Kanununun 28. 29. '31 inci maddeleri gereğince 
işbu Uânım Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641 / 35 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Bolatlı Köyünde 88 Hane numarasında 
nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu Dudu'dan doğma 1932 doğumlu Ali Aktaş 
hakkmda bıçakla müessir fiil suçundan açılan davasının duruşması so
nunda 1968/1851 esas 1970/949 karar sayüı 18/6/1970 tarihli kararla 
T. C. K. nun 456/4,457/1,59,647/6 ncı maddeleri gereğince neticeten iki 
ay 15 gün (tecil) cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararın tebl.ği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakıa tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayüı Tebligat Kanununun 28. 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı üân olunur. 4641/36 

Kayseri İlinin Sarıoğlan İlçesinin Karpınar Köyünde 46 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Seyit oğlu Fatma'dan doğma 1329 doğumlu 
Duran Altınbahar hakkmda Ölçüler Kanununa Muhalefet suçundan açı
lan davasının duruşması sonunda 1969/1085 esas 1971/1655 karar sayılı 
30/12/1971 tarihli kararla 1782 sayılı Kanunun 6621 sayüı Kanunun mu
addel 24/C maddeleri gereğince neticeten 25 lira hafif para cezasiyle 
tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararan tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ İade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
ıneçhul kahmş olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebhğat Kamununum 28. 29, 31 inci maddeleri gereğince 
üşbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararım 
sanlığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641/37 

Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Mersin tlinin Tarsus İlçesinin Yaylaçukuru Köyünde 159 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı İbrahim oğlu Ümmügülsüm'den doğma 1934 
doğumlu Ali Ateşli hakkmda Orman Kanununa Muhalefet suçundan açı
lan davasının duruşması sonunda 1969/1322 esas 1971/1543 karar sayılı 
29/12/1971 tarihli kararla 6831 sayılı Kanunun 91/3 üncü maddeleri gere
ğince neticeten 7 gün hapis ve 25 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ka
rar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tdbhğat Kanununum 28. 29 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641 / 38 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Yeşil Mahallesi 501 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Halil oğlu Ümmügülsüm'den doğma 1950 doğumlu 
Gülhan Şangra hakkında Hakaret suçundan açılan davasının duruşması 
sonunda 1970/1409 esas 1971/1393 karar sayılı 15/12/1971 tarihli kararla 
T. C. K. nun 428/3 üncü maddeleri gereğince neticeten 1 ay hapis ve 250 
lira ağır para cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebl.ği için çıkarılan tdbliğat büâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayüı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4641 / 39 

Mersin İlinin Tarsus İlçesinin Ali Fakı Köyünde 59 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı Mahmut oğlu Ümmügülsüm'den doğma 1945 doğumlu 
Mustafa Kayakulak hakkında kumar oynatmak suçundan açılan davası
nın duruşması sonunda 1969/1370 esas 1971/913 karar sayılı 27/9/1971 
tarihli kararla T. C. K. nun 567,647 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri gere
ğince neticeten 1 ay hapis ve 250 lira hafif para cezası (teoU) ceza
siyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararan tebliği için çıkartılan tebligat bUâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi' 
meçhul kalmış olmakla tebligatın ilânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra kararın 
sanığa tebUğ edilmiş sayılacağı ilâm olunur. 4641 / 40 

Mersin İlinin Merkez İlçesinin Kiremithane Mahallesi 161 Hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Suphiye'den doğma 1946 doğumlu 
Ahmet Kalkan hakkmda tehlikeli vasıta kullanmak suçundan açılan da
vasının duruşması sonunda 1971/356 esas 1971/924 karar sayılı 5/10/1971 
tarihli kararla T. C. K. nun 565/1 inci maddeleri gereğince neticeten 10 
gün hapis ve 10 lira hafif para cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebLği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebliğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. 31 inci maddeleri gereğince 
9bu ilânım Resmî Gazete'de neşri tarihimden 15 gün sonra kararın 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı üân olunur. 4641/41 

Mersin İlmin Tarsus İlçesinin Çakırlı Köyünde 57 Hane numara
sında nüfusa kayıtlı ölü Hacı oğlu Emlne'den doğma 1931 doğumlu 
Mehmet Kaya hakkmda büyük baş hayvan hırsızlığı suçundan açılan da
vasının duruşması sonunda 1971/8 esas 1971/1015 karar sayılı 25/10/1971 
tarihli kararla T. C.K. nun 491/ilk, 525 59, 5617 sayılı Kanunun 13. mad
deleri gereğince neticeten 15 ay hapis cezası ve 15 ay umumî gözetim 
cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Gıyapta verilen bu kararm tebliği için çıkarılan tebligat bilâ 
tebUğ iade olunmuş ve adres tespiti mümkün olmamış ve adresi 
meçhul kalmış olmakla tebligatın Uânen icrası gerekmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 20, 31 inci maddeleri gereğince 
işıbu ilânın Resmî Gazete'de neşri tarihinden 15 gün sonra karanın; 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı Uân olunur. 4641 / 42 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğü) 
1 — Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Hidrolik Laboratuvan 

ile Zemin Mekaniği ve Malzeme Laboratuvan ikmali isi 2490 saydı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (6.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri Genel Müdürlüğü ihale Ko

misyonunda 2/6/1973 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür

lükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına 193.760,— liralık geçici temina? 

tını, 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
0 - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme' şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz saıretiyle Yapı 
işleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alaoaklan) yeterlik bel
gesini, 

Teklif mdktuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 2/6/1973 Cumartesi günü saat 

10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/5/1973 
Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6012 / 4-2 

Devlet Hava Meydanlan işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Esenboğa Hava Limanı apron, çevre ve muhtelif aydınlatma-
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 347.382,70 (Üçyüzkırkyedibin Üçyüzsekseniki 
lira Yetmiş kuruş) lira olup. geçici teminatı 17.646,— liradır, işbu te
minat DHMİ Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankasındaki 57 sayüı 
hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatınlıp karşüığm-
da makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 24/5/1973 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
15.30 da Ankaraida DHMİ Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi mesai saatleri içinde Ankara'
da DHMİ Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da 
DHMt Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için; Eksiltme dosyasında ekli (örnek 
1), (örnek 2 ve 2 a), (örnek 3), (örnek 4) ile birlikte keşif bedeli ka
dar böyle bir iş yaptığını belirtir Resmî belgelerini ekliyerek bir dilek
çe ile birlikte 21/5/1973 günü mesai saati sonuna kadar Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girmek için yeterlik belgesi almalan şarttır 
Müracaatta Genel evrak kayıt tarihi geçerlidir. 

6 — isteklilerin idaremizden alacakları yeterlik belgesi, 1973 Yılı 
Ticaret odalan belgesi, geçici teminat mektup veya makbuzuyla birlikte 
teklif mektubunu havi Kanunî şekilde düzenliyecekleri kapalı zarflarım 
eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında DHMİ 
Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonuna vereceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
5848 / 4-4 • 

Ankara Valiliğinden: 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğü Süvari Binek hayvanları yem
lik ihtiyacı için beher kilogramına 90 kuruş tahmini fiyat konmuş 
bulunan 67 ton yeşil yonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 25/5/1973 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15.00 
de Ankara Emniyet Müdürlüğü 6 ncı Şube binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

3 — Satın alınacak yeşil yoncanın muhammen bedeli tutarı 60.300 
lira olup, geçici teminatı 4.522,50 liradır. 

4 — Bu işe dair şartname her gün mesai saatleri dahilinde 
Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 
kadar Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzlannı havi usulüne göre 
tanzim edecekleri zarflarını kapalı olarak Komisyon Başkanlığına veı 
meleri lâzımdır. 

6 — Posta vesair gecikmeler nazarî itibare alınmıyacaktır. 
5907 / 4 - 4 

T. C D. D Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım 
Satım Komisyon Reisliğinden : 

(Lastik Malzeme Satın alınacaktır.) 
1 —ı Resim ve teknik şartnameye göre çeşitli ebat ve miktarda 

cem'an 69 takım mateeme kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satm 
alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 25 Mayıs 1973 Cuma günü saat 14.00 de Alım 
Satım Komisyonumuzda yapılacaktır. 

8 — ı Muvakkat teminat 75.000,— TL. sidir. 
4 —• Teknik şartname, eksiltme şartnamesi, imalat resmî ve ihtiyaç 

listesi Komisyonumuzdan bedelsiz olarak temin edileceği gibi istenildi
ğinde taliplere posta ile de gönderilebilir. 

5 — Talipler muvakkat teminattan ile kapalı teklif mektuplarını 
eksütmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuza göndermeleri 
veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

6 —• Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya 
muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

7 —• Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya 
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5846 / 2-2 • 
Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Muhasebat Genel Müdürlüğü binası ikmal inşaatı 
İ ş i . 

Keşif tutan : (44.739.81) lira 
Geçici teminatı : (3.355.50) liradır. 
Eksiltme Mahalli ve tarihi : 30/5/1973 Çarşamba günü saat (16.00) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından ka 
pah zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, 26/5/1973 Cumartesi günü mesai 
saati sonuna kadar Ankara Valiliğine müracaatla, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları, en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini dilekçelerine ekliyerek 
Bayındırlık Müdürlüğü İştirak belgesi Komisyonundan alacakları yeter
lik belgesini, 1973 yılı ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu 
muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Posta ile müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 5942 / 4-4 

Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/79 
Niğde Aksaray'ın Ihlara (Yeşilköy) Kasabasından Ahmet Karaca 

vekili Avukat Sinan Kalyon tarafından Ankara Tepebaşı Radar Mah. den 
Mehmet Şimşek aleyhine açmış olduğu izalei şüyu davasmın yapılan 
muhakemesi sırasında : 

Davalı adma çıkarılan tebligata verilen cevapta adresinin meçhul 
olduğundan bahsile geri çevrilmiş bulunmakla adı geçenin 18/6/1973 günü 
mahkemede bulunması veya kendisini temsil edecek bir vekil göndermesi 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6377 

İslahiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1965/74 
Davacı Hasan Akın tarafından davalı Metin Akın aleyhine ikame 

olunan taksim davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sı
rasında : 

islahiye Fevzipaşa Bucağından olup adresi meçhul olduğu cihetle 
kendisine tebligat yapılamayan davalı Metin Akı ı'a ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiştir. Adı geçen davalının 17/7/1973 Salı günü saat 
9.00 da duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere 
tebliğ ilânen olunur. M 7 S 
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Çankırı TOPRAKSU Başmühendisliğinden : 

A — Aşağıdaki işler 2 4 9 0 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

K. bedeli G. teminatı İ H A L E 
İşin yeri ve mahiyeti 

1 - Çanıkırı^Merkez-Bahçeleri priz 
ve beton kanal 

2 - Çankırı-Ovacık-Kışla trol bent 
ve beton kanal 

3 - Çankırı - Merkez - Aşağıyanlar 
trol bent ve beton kanal 

4 - Çankırı - Merkez-Korgun trol 
bent ve beton kanal 

E - Çankırı - Merkez-Konak beton 
kanal 

6 - Çankırı-Ugaz - Gaziler - Ömerli 
Başdibek beton kanal 

7 - Çankırı-Merkez - Germece priz 
ve beton kanal 

Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

514.978 — 23.099,12 24/5/1973 10.30 

154.035 — 8.951,75 24/5/1973 11.30 

154.307,— 8.965,35 24/5/1973 15.00 

235.784,— 13.039,20 24/5/1973 16.00 

115.589,— 7.029,45 25/5/1973 10.30 

329.660 — 15.686,40 215/5/1973 11.30 

415.412 — 19.116,48 25/5/1973 16.00 

B — İhale, Hükümet Caddesi, Sigorta Işhanı 110 No. lu Çankırı 
TOPRAKSU Başmühendisliğinde yapılacaktır. 

C — Proje şartname ve ekleri çalışma saatlerinde Başmühendisli
ğimizde görülebilir. 

D — İsteklilerin ihaleye iştirak belgeleri alabilmeleri için keşif 
bedeli 250.000,— TL. nın üstünde olan işler için (C) grubu karne, keşif 
bedeli 250.000,— TL. nın altında olan işler, için; bu gibi işleri yaptıkla
rına dair «İş bitirme belgesi» ve eksiltme şartnamesinin 5 inci madde
sindeki belgeler ile birlikte ihale tarihinden 3 gün önce Başmühendis
liğe müracaat etmeleri şarttır. 

E — Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu usulüne uygun 
olarak hazırlanan teklif mektubu ile birlikte ihaleden bir saat önce 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

F — Postada vaki gecikmelere itibar edilmez. 
5 8 3 9 / 4 - 4 . • 

Manisa Kız tlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

Sıra 
No. C i n s i 

Muh. Bed. G. Tem. İhalenin 
Miktarı Lira Kr. LiraKr. şekli 

1 — Bakkaliye malzemesi: 
(Zeytinyağ, kuru fasulya. 
Nohut, nebati margarin, 
Kahvaltılık margarin 
Siyah zeytin teneke peyniri) 

2 — Ekmek pişirme (Unu 
okulca verilecek) 
Ekmek (Tek tip) 

7 Kal. 67.500,— 4.625,— Kapalı Z. 

Kapalı Z. 20.000 Kilo 
40.000 » 

6.000 — 
40.000,— 

46.000,— 

3.450,-

1 — Manisa Kız llköğretmen Okulu Müdürlüğünün 1973 malî yılı 
ihtiyacı bulunan iki grupta cins, miktarı, muhammen bedel, geçici 
teminatı yazılı maddeler, 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gere
ğince eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 4/6/1973 Pazartesi günü Manisa Kız llköğretmen Oku
lunda Müdüriyet odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

3 — İhaleye katılacakların usulüne göre hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım, 1973 yılı Ticaret Odası belgelerini, teminat makbuz veya 
mektuplarını ihale saati olan 11.00 den bir saat önce makbuz mukabili 
komisyona teslim etmeleri gereklidir. 

4 — Şartnameler her gün mesai saatleri içinde Okul Müdürlü
ğünde görülebilir. 

5 — Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 6206 / 4 - 2 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — ı Ankara Şehri trafik sinyalizasyon tevsü işi 6246 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde teklif alma yolu ile yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler üe avan projeler Bele
diye Fen İşleri Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinde görülebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 21 Haziran 1973 Perşembe günü saat 17.30 
da Belediye Fen işleri Müdürlüğünde bulundurulması gerekli olup, bu 
tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve 
pastadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 3955 / 4-8 

Aksaray iSulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/598 
Niğde - Aksaray'ın Zafer Mahallesinden Lü'tfi kızı Günay (Semiha) 

Bostancı vekili Avukat Sinan Kalyon tarafından aynı yerden Bayram oğlu 
Ali Bastancı aleyhin» açmış olduğu nafaka davasmın yapılan muhakemesi 
sırasında : 

Davalının aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olduğu ve çı
kardan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmakla : 

Davalı Ali Bostancı'nın 3H/5/11973 günü mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini temsil edecek bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 6555/1-1 

Gemerek Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

»72/150 
Davacı Pembe Ercan vekili Avukat Yurdanur Esin Saldoğan tarafın

dan davalılar Zühtü Doğan ve arkadaşları hakkında yapılan açık duruş
ması »ıraeında : 

Davalı Gemerek'in Inkışla K. den Zühtü Doğan'ın adresi meçhul ol
duğundan tebligat yapılamamıştır. 

Adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 2Û/5/1073 'günü saat 9 da mah
kememizin 1972/150 sayılı dosyası için hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi aksi taktirde adına gıyap kararı çıkanlacağı hu
susu davetiye yerme kaim olmak üzere ilânan tebliğ olunur. 

6506/1-1 

Ulaştırma Bakanlığından bildirilmiştir : 

16/5/1973 tarih ve 14537 sayılı Resmî Gazete'de 6511 sayı ile ya
yımlanan ilânımızda 5 ve 6 nci maddelerin yazılmadığı görülmüştür. 

5. ve 6 nci maddelerin aşağıdaki şekilde olduğu ilân olunur. 
5 —• İhaleye iştirak müddeti 2 6 Mayıs 18(73 Cumartesi günü saat 

1I2J00 de sona erer. Her ne sebeple olursa olsun bu tarih ve saatten 
sonra yapılacak müracaatlar 'kabul edilmiyecektir. 

6 —. Bakanlık ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 6511 /1-1 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhamımen bedel ve geçici teminatlan ya
zılı (Dört) kalem (Kuşam Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanunî şeküde hazırlayacakları teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

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

Örme Palaska 50.000 Ad. 800.000,— 

örme Tüfek Kay. 42.O0O Ad. 294.000,— 

örme Süngülük 28.000 Ad. 112.000 — 

ikili bez kütüklük 90.000 Çift 810.000,— 

Tamamı 2.016.000,— 

35.750,— 

15.510,— 

6.850,— 

36.150,— 

74.230,— 

31 Mayıs 1973 
Perşembe 10.30 da 
31 Mayıs 1973 
Perşembe 10.30 da 
31 Mayıs 1973 
Perşembe 10.30 da 
31 Mayıs 1973 
Perşembe 10.30 da 

6153 / 4-2 

Kütahya 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1972/751 
D. Günü : 11/6/1973 
Selim Çelenk tarafmdan davalı Kütahya Ahierbasan Mah. de mu

kim Uzinoğlu kerimesi Fatma v.s. aleyhine açılan tapu kaydı iptali dava
smın yapılan duruşmasında : 

Adı geçen davalı Uzunoğlu kerimesi Fatma gösterilen adreste bu
lunamamış olduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle 
duruşma günü olan 11/6/1973 günü saat 9.00 da Kütahya 2 nci Asliye 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması gıyap karan yerme kaim olmak 
iiaare Uân olunur. MM 
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Türkiye Maklna Mühendisleri Odası Başkanlığından: 

Bir kamu kuruluşu niteliğinde olan Odamız, çeşitli meslekî faali
yetleri yanında imalât Sanayiini yakından izleyerek kal itel i imalâtın 
gelişmesini sağlamak için; bu konudaki yönetmeliğe göre imalâtçı firma
ların müracaatları ü z e r i n e , konuda ihtisas sahibi elemanlarımızdan te
şekkül eden öze] inceleme komisyonlarının firmanın işyerinde gerekli 
İncelemeleri yaparak tesis, tezgâh, teçhizat, personel, teknoloji durumu 
ile m a m u l ü n ilgili Standard veya şartnamelere uygunluğunun gerekli 
laboratuvar deneylerinin de yapılarak tespitinden sonra kaliteli bulunan 
mamullere Kalite Belgesi vermektedir. 

Kalite Belgesi verilen firmaların mamulleri, tamamen Odamız 
kontrolü altına girmiş bulunmakta, belirsiz zamanlarda yapılan ara 
kontrollarla mamulün kalitesinde bozulma tespit edildiğinde Yönetmelik 
esaslarına göre verilmiş Kalite Belgeleri iptal edilmektedir. 

1 4 yıldır yapılan Kalite Belgesi tatbikatıyla şimdiye kadar 1063 
mamule Kalite Belgesi verilmiştir. 

Kalite Belgesi tatbikatıyla ilgili olarak : 
1. 1970 Yılı îcra Planının 207 sayılı tedbirlerinde Kalite Belgesi

nin faydaları beürtilmiş bu tatbikatın Resmî Kuruluşlar tarafından des
teklenmesi öngörülmüştür. 

2. Bayındırlık Bakanlığının 19/4/1971 tarih ve 13814 sayıh Resmî 
Gazete'de yayınlanmış o l d u ğ u tebliğde, s a t ı n a lmalarda Kalite Belgesi 
alınacak mamuller bildirilmiştir. 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 Haziran 1972 tarih ve 
16222 sayılı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen 1972 yılı 
programının 138 numaralı tebliği ile ilgili olarak Bakanlıklara gönder
miş olduğu yazıda; gerek Bakanlıklar ve gerekse Bakanlıklara bağlı 
diğer teşekküllerin ihale şartnamelerinde Kalite Belgeli malın a l ın 
masını şart koşan müeyyidelerin konulmasında fayda mülâhaza edil
diği» bildirilmiştir. 

Kalite Belgeli mamulleri tanıtmak ve ilgililere duyurmak üzere; 
aşağıda Odamızdan Kalite Belgesi almış firma ve mamul isimleriyle 
Kalite Belgelerinin son geçerlik tarihi verilmiştir. 

Bundan böyle bu Kalite Belgeli mamullere ilâve olarak Kalite Bel
gesi alan firmaların mamulleri de Resmî Gazete'de ilân edilecektir. 

Bütün ilgililere duyurulur. 

geçerlik tarihi 

Türkiye Makina Mühendisleri Odasından Kalite Belgesi alarak bu 
belgeleri Yürürlükte bulmman firma ve mamulleri: 
1) ANADOLU DÖKÜM SANAYİİ A.§. YARIMCA 

İZMİT 
Konkasör Çeneleri ve Merdaneleri, Değirmen Astar ve 
Izgaraları, Kepçe ve Kazma Uçları, Değirmen Bil-
yaları 20/5/1973 

2 ) OİVAS CİVATA SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İZMİR 
Siyah ve özel Kaplamalı Cıvata 26/5/19713 

3) ALtARKO SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İSTANBUL 
Santrifüj Tulumbaları, Devridaim Tulumbaları Sıcak 
Hava Apareyleri, Konvektörler, Evaporatörler, Brü-
lörler, Vantilatörler, Akaryakıt Filtreleri, Çatı Aspi
ratörleri, Klima Sanıtralları, Menfezler, Anemostat-
lar, Su Soğutma Kuleleri, Bşanjörler, Akaryakıt Ring 
İstasyonları, Su Tasfiye ve Yumuşatma Cihazları, 
Elektrik Kumanda Tabloları 4 / 6 / 1 9 7 3 

4) ECE ENDÜSTRİ ISITMA, SOĞUTMA, KLİMA 'Cİ
HAZLARI SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İZMİR 
iSkoç Tipi Alçak Basınçlı Yarım Silindirik Sıcak Su 
ve Buhar Kazanları, Suns Tipi Alçak Basınçlı Silin
dirik Sıcak Su ve Buhar Kazanları, Boylerler, Eşanjör-
ler, Yakıt Depoları, Su Tasfiye Cihazları 9 / 6 / 1 9 7 3 

5 ) YEDA DÖKÜM ve MAKİNA SANAYİİ 
A. Ş. - ANKARA 
Dolum Kolu (Sıvı Yükleyici) 1 1 / 1 6 / 1 9 7 3 

6 ) EN - TE KOLL. Ş İ İ - İZMİR 
Konvektörler, Radyol Vantilatörlü Sıcak Hava Apa-
reyi, Aksiyal Vantilatörlü Sıcak Hava Apareyi, 
Elektrikli Konvektörler, Su Tasfiye Cihazı 1 6 / 6 / 1 9 7 3 

7) HAMZA MERCAN GÜVEN KAZAN İMALATHA
NESİ-ANKARA 
Kaynaklı Çelik Kalorifer Kazanları, Boyler, Hidro
for, Yakıt Tankı, Eşanjör 2 6 / 6 / 1 9 7 3 

Belgenin 
geçerlik tarihi 

8) BÖHLER KAYNAK ÇUBUKLARI ELEKTRODLARI 
SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İSTANBUL 
Rutil Tipi Elektrodlar, Selülozik Tipi Elektrodlar, 
Bazik Tipi Elektrodlar, Pik Elektrodlar, Paslanmaz 
Çelik Elektrodlar, Sert Dolgu Kaynağı Elekıtrodları, 
Oluk Açma ve Kesme Elektrodları, Toz Altı Kaynak 
Telleri. 2 6 / 6 / 1 9 7 3 

9) UZEL TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ - İSTANBUL 
Oto Makasları, Traktör Makasları 2 6 / 6 / 1 9 7 3 

1 0 ) ÇELİKYAY SANAYİ A . Ş. - İSTANBUL 
Oto Makasları. Traktör Makasları 2 6 / 6 / 1 9 7 3 

1 1 ) MEKANİK M A K I N A SANAYİ ve TİCARET 
A . Ş. - İSTANBUL 
Disk Sürgülü Oval Çelik Döküm Vanalar, Konik Ta
palı Çelik Döküm Vanalar, 1216/6/19178 

1 2 ) OERLÎKON KAYNAK ELEKTRODLARI SANAYİ 
A. Ş. - İSTANBUL 
Rutil Tipi Elektrodlar, Asit Tip Elektrodlar, Selülozik 
Tip Elektrodlar, Bazik Tip Elektrodlar, Sert Tabaka 
Dolgu Elektrodları, Paslanmaz Tip Elektrodlar, Dö
küm Elektrodları, Bakır Elektrodlar, Alüminyum 
Elektrodlar, Alaşımlı Çelik Elektrodlar. 3 0 / 6 / 1 9 7 3 

13) BIK ASBEST SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. 
İSTANBUL 
Basınçsız Pis Su Boruları ve özel Parçaları, Ba-
smçsız Yağmur Suyu Boruları ve Özel Parçaları 3 0 / 6 / 1 9 7 3 

14) ÜSTÜN MOTOPOMP SANAYH - İSTANBUL 
Tek Kademeli Üstten Klepeli Santrifüj Pompalar, 
Tek Kademeli Difizörsüız Santrifüj Pompalar, Çok 
Kademeli Difizörlü Santrifüj Pompaları, Yangın 
Söndürme Pompalan, 2 8 / 7 / 1 9 7 3 

1 5 ) BAYMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET 
A. Ş. - İSTANBUL 
Akaryakıt Brülörleri 2 8 / 7 / 1 9 7 3 

1 6 ) DR. NEJAT F. BC2ACIBAŞI SERAMİK FABRİKA
LARI A. Ş. - İSTANBUL 
Lavabolar, Eviye, Klozet, Helâ Taşı, Pisuıvar ve Köşe 
Pisuvarı, Duş Tenekesi, Takım Ayağı, Takım Bidesi, 
Sabunluk, Kâğıtlık, Askı Etajer, Takım Rezervuar, 2 8 / 7 / 1 9 7 3 

1 7 ) ŞAFAK SANAYİ NURİ KAHRAMAN ve ORT. Sİ
LİNDİR GÖMLEĞİ ve ZİRAAT ALETLERİ FABRİ
KASI - İZMİR 
Yaş Silindir Gömlekleri, Kuru Silindir Gömlekleri, 
Sert Silindir Gömlekleri 2 8 / 7 / 1 9 7 3 

1 8 ) YILDIZ KAZAN FABRİKASI - İSTANBUL 
Bşanjörler, Boylerler, Akaryakıt Tankları, Su Tas
fiye Cihazları, Etüv Cihazı, 2 8 / 7 / 1 9 7 3 

19) BOYARLAR KOM. ŞTİ - İZMİR 
Yağ Filtre Elemanı, Yakıt Filtre Elemanı, Hava Filtre 
Elemanı, Hava Filtresi, Atom Yağ Filtresi 3 0 / 7 / 1 9 7 3 

2 0 ) ERKA BALATA ve OTOMOTİV SANAYİ A . Ş . 
İSTANBUL 
Fren Balatalan, Debriyaj Balatalan, 1 0 / 8 / 1 9 7 3 

2 1 ) E. C.A. PRES DÖKÜM SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Lavabo Bataryaları, Banyo Bataryaları, Evye Batar
yaları, Lavabo Muslukları, Rakorlu Musluklar, Ara 
Musluk, Sifonlar Şiber Valfler (Sürgülü), Eğik Otur
malı Valfler (Kosva), Geri Tepme Ventilleri (Cek 
valf). Stop Valfler, Flatörler, Basınçlı Helâ Yıkayıcı
ları, Pislik Ayıncılan (Fütre) Radyatör Muslukları, 
Radyatör Rakorlan, Buhar Vanaları Kondens Ayırı
cılar 2 0 / 8 / 1 9 1 7 3 

2 2 ) AYKUT MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. 
ŞTİ. - ANKARA 
Kaynaklı Çelik Kalorifer Kazanları, Boylerler, 
Akaryakıt Tanıklan, Hidroforlar, 2 8 / 8 / 1 9 7 3 

2 3 ) DESA DEMİR ve KAZAN SANAYİ A. S. - İZMİR 
Kaynaklı Çelik Kalorifer Kazanları, Yüksek Basınçlı 
Kalorifer Kazanları, Hidrofor, Su Tasfiye Cihazları, 
Akaryakıt Tanklan, Boylerler. 8 / 9 / 1 9 7 3 
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Belgenin 
geçerlik tarihi 

24) AKTES AKARYAKIT TESİSLERİ A. Ş. - İSTANBUL, 
Akaryakıt Brülörleri, Motorin Brülörleri, Elektro 
Radyatör. 

25) FROFÎLO SANAYİ ve TÎC. A. Ş. - İSTANBUL 
Hava Kompresörü 

26) ÜNTES KOLLEKTİF ŞİRKETİ - ANKARA 
Sıcak Hava Apareyleri, Konvektörler 

27) MEKANİK MAKİNA SANAYİ ve TİC. A. Ş. - İSTAN
BUL 
Santrifüj Akaryakıt Pompaları. 

28) HÎSAR ÇELİK DÖKÜM ve MAKİNA SANAYİİ 
İZMÎT 
Palet Pimleri, Palet Burçları, İstikamet Tekeri Milleri, 
Palet Makara Milleri, 

29) CEVDET ÖZALTAY - İSEL ISI ve ELEKRİK Cİ
HAZLARI SANAYİ - ANKARA 
ISSY Marka Kalorifer Kazanları. 

30) BRMAıK KOLLEKTİF ŞİRKETİ - İSTANBUL 
Çamaşır Yıkama Makinası, Kurutma Makinası, Ça
maşır Sıkma Makinası, Ütü Makinası, Bulaşı Yıka
ma Makinası, Patates Soyma Makinası, Buharlı Ten
cere, Devirme Tertibatlı Tencere. 

31) NECMETTİN GÖKÇE - İSTANBUL 
Akaryakıt Brülörleri, Motorin Brülörleri. 

32) DOKSAN DÖKÜM SANAYİ LTD. ŞTt - ANKARA 
Motor Silindir Gömleği, 

33) ÇİLTUG - ISI SANAYİ - GAZİANTEP 
Alçak Basınçlı Çelik Kalorifer Kazanları, Hidrofor 
Tankları, Boylerler, Hidrofor Tankı, Eşanjörler 

34) B. S. A. KAZANLARI - ANKARA 
Alçak Basınçlı Çelik Kalorifer Kazanları 

35) ÜMİT KAZAN - ANKARA 
Alçak Basınçlı Çelik Kalorifer Kazanları, Akaryakıt 
Tankları, Boylerler, Hidrofor Tankı, Eşanjörler 

36) SEÇENLER. KAUÇUK ve PLASTİK SANAYİ TÎC. 
LTD. ŞTt - İSTANBUL 
Konveyör Kayışları 

37) FERRO TEKNİK SANAYİ KOLL. ŞTÎ - ANKARA 
Alçak Basınçlı, Çelik Kalorifer Kazanları, Hidrofor 
Tankı, Boyerler, Akaryakıt Tankları. 

38) ŞEVKET ÇAMBOL POLİESTER SANAYİ - GEBZE 
Banyo ve Duş Küvetleri, Lavabolar, Eviyeler, Su De
poları, Akaryakıt Depoları, Poliester Levhalar, Asit 
Depoları. 

39) BORU SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Su ve Gaz Boraları, Hassas Çelik Borular, Alçak 
Basınç Kazan Boruları, Kaynaklı Çelik Borular 

40) PAN KURT SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Palet Pimleri, Palet Burçları. 

41) MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ 
KOLL. ŞTİ-İSTANBUL 
Makina Civataları, Palet Civatalan, Bıçak Civata-
ları, Somunlar. 

42) MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ T. A. Ş. - İSTANBUL 
Silindirik ve Mors Konik Şaftlı Matkap Uçları, El, 
Makina, Somun, Boru, Özel Kılavuz ve Paftaları, Vals, 
Alın, Kanal, Açı, Şaft, Parmak, Modül, özel Freze 
Bıçakları, El, Makina, Konik ve Silindirik Şaftlı 
Raybalar, Şerit, Katrak, Daire, El, Pala, Testereleri 
ve Hızarları, Metal Kesmeğe Mahsus El ve Tezgâh 
Testereleri, Punta Matkapları, Aks ve Makas Per-
noları, Tornavida Uçları, Kare, Trapez, Yuvarlak ve 
Dikdörtgen Kesitli Torna Kalemleri. 28/12/1973 

43) ALTILAR SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Flatörler, Şibar Vanalar, Kosva Vanalar, Radyatör 
Vanaları, Radyatör Rakorları, Cek Valf, Stop Valf, 
Rakorlu Stop Valf, Boşaltma Musluğu, Musluklar, Re-
zervuar Musluğu, Lavabo Bataryası, Evye Bataryası, 
Bajıyo Bataryası, Piknik Tüp Musluğu, Ocak Muslu-

15/9/1973 

15/9/1973 

23/9/1973 

28/9/1973 

29/9/1973 

6/10/1973 

10/6/1973 

6/10/1973 

12/10/1973 

26/10/1973 

12/10/1973 

26/10/1973 

27/10/1973 

9/11/1973 

25/11/1973 

10/12/1973 

17/12/1973 

28/12/1973 

Eelgenin 
geçerlik tarihi 

ğu, Gaz Musluğu, Gaz Ara Musluğu, Gaz Rakoru, 
Detandör. 28/12/1973 

44) DEMİR ÇELİK DÖKÜM ADİ KOM. ŞTİ. - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kaynaklı 
Kalorifer Kazanları, Alçak Basınçlı Sıcak Sulu Boy-
lerli Çelik Kaynaklı Kalorifer Kazanları. 28/12/1973 

45) KUBUŞ TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kaynaklı 
Kalorifer Kazanları, Boylerler, Akaryakıt Tankları 
Eşanjörler 28/12/1973 

46) DÖKÜMAY A. Ş. - İSTANBUL 
Banyo Küvetleri, Duş Teknesi, Alaturka Helâ Taşı. 
Damlalıklı Evye, Rezervuar. 28/12/1973 

47) TOKEZ KOLLEKTİF ŞİRKETİ - İZMİR 
Kauçuk Yağ Keçesi, Kösele Yağ Keçesi, Yün Keçe, 
"O" Ring. 28/12/1973 

48) DORUK PLASTİK SANAYİ - BURDUR 
Sert PVC 100 Plastik Borular, Sert PVC 100 Piş Su 
Boruları ve Boru Parçaları. 4/1/1974 

49) ERSU TİCARET ve SANAYİ MÜESSESESİ 
İSTANBUL 
Çamaşır Yıkama Makinası, Çamaşır Sıkma Makinası, 
Çamaşır Kurutma Makinası, Silindirik Ütü Makinası, 
Buharlı Yemek Tenceresi, Sıcaklık Dolabı, Bulaşık 
Yıkama Makinası, Patates Soyma Makinası, Otopsi 
Masası, Lâzımlık, Dazenfeksiyan Cihazı. 4/1/1974" 

50) YHDA DÖKÜM ve MAKİNA SANAYİ A. Ş. - ANKARA 
Derin Kuyu Pompası 16/1/1974 

51) TEKSAN TEKNİK İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. 
TİC. A. Ş. - ANKARA 
Fuel-Oil Brülörleri, (FÎROİL) 18/1/1974 

52) TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş. 
İSTANBUL 
Alçak Basınçlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları, 
Kalorifer Radyatörleri (HÎLDEN), Kalorifer Radya
törleri (Chappee). 18/1/1973 

53) SET SANAYİ ve TİCARET - İSTANBUL 
Yassı Şiber Vanalar, Ovel Şiber Vanalar, Geri Tepme 
Vemtüi (Çalpara). 18/1/1974 

54) İRAL ÇELİK DÖKÜM ve MAKİNA SANAYİ A. Ş. 
İSTANBUL 
Kazma Uçları, Konkasör Çeneleri, Konkasör Merda
neleri, Konkasör Çekiçleri, Değirmen Astar, Bölme ve 
Izgara Plakaları, Klinger Soğutucu Plakaları. 

55) ATLI ZİNCİR, İĞNE ve MAKİNA SANAYİ A. Ş. 
İSTANBUL 
Patinaj Zincirleri,. 

56) BELDESAN MOTORLU VASITALAR SANAYİ A. Ş. 
İSTANBUL 
Ateşleme Bujileri, 

57) KÂZIM NAMt ERDEM - İSTANBUL 
Rutil Tipi Elektrodlar, Selülozik Tipi Elektrodlar, 
Pik Elektrodları, Paslamaz Çelik Elektrodları, Bronz 
Elektrodları. 

58) S.K.T. YEDEK PARÇA ve MAKÎNACTLTK KOLL. 
ŞTÎ - BURSA 
Yağ Keçeleri, Özel Yağ Keçeleri, Hidrolik Keçeler ve 
"O" Ringler. 

59) YAŞAR HIRDAVAT TİCARET KOLL. ŞTt. İSTANBUL 
Halatlı Çekiciler (Tirforlar), Zincirli Çekiciler (Hufo-
zuglar) 

60) ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ TİCARET 
A. Ş. - GEBZE 
Çelik Kılıflı İnce Cidarlı Yataklar, Çelik Kılıflı Kaim 
Cidarlı Yataklar. 

61) ENTERNASYONAL TİCARET ve MÜHENDİSLİK 
BÜROSU - İSTANBUL 
Vibro-Feeder (Titreşimli Besleyici), Silo Vibratörü 17/2/1974 

31/1/1974 

31/1/1974 

31/1/1974 

31/1/1974 

10/2/1974 

10/2/1974 

17/2/1974 
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Belgenin 
geçerlik tarihi 

62) SÜMERBANK YARIMCA PORSELEN, SERAMİK 
ve ÇİNİ SANAYİ MÜESSESESİ - İZMÎT 
Labavolar, Eviyeler, Klozetler, Hela Taşı, Duş Teknesi, 
Lavabo Ayağı, Rezervuar, Sabunluk, Kâğıtlık, Eta
jer, Askı. 

63) ARI KAZAN KOLL. ŞTİ. - ANKARA 
Alçak Basınçlı Çelik Kalorifer Kazanları, Boylerler, 
Esanjörler, Akaryakıt Tankları. 

64) EREN ASANSÖR SANAYİ KOLL. ŞTÎ - SAMSUN 
Elektrikli İnsan Asansörleri. 

65) ATILLA CENGİZ KUZUCAN - İSTANBUL 
Dişli Akaryakıt Pompaları, Hava Kompresörleri. 

66) ECE ENDÜSTRİ TESİSLERİ ISITMA SOĞUTMA 
CİHAZLARI - İZMİR 
Konvektörler. 

67) EGE YILDIZ PLASTİK BORU SANAYİ - İZMİR 
Sert PVC 100 Plastik Borular, Sert PVC 100 Plastik 
Pis su boruları ve boru parçalan sert PE plastik 
Borular. 

68) YILDIRIM KOLLEKTÎF ŞİRKETİ - MERSİN 
Kurşun Akümülâtörler 

69) NAKİL BANT KAUÇUK VE PLASTİK SANAYİİ -
Plastik Konveyör Kayışı. 

70) MAKS MAKİN A VE KLİMA SANAYİ A. Ş. 
ANKARA 
Vantilatörler, Esanjörler, Boylerler, Hidrofor Tankları, 
Pislik Ayıncılar, Akar Yakıt Filtreleri. 

Tl) ŞELALE SU TULUMBALARI - İSTANBUL 
Kalorifer Su Dolaşım Pompaları, Yatay Santrifüj Su 
Pompalan, Dişli Yağ Pompası, Düşey Millî Santrifüj 
Pis su tulumbalan. 

72) SELNİKEL ISITMA ve KLİMA CİHAZLARI 
SANAYİİ A. Ş. - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer Ka-
zanlan, Yüksek basınçlı buhar ve Kaynar Sulu Çelik 
Kazanlar, Sıcak Hava Cihazlan, Klima Santral-
lan. 

73) BAŞKENT ASBEST BORU SANAYİİ MAMULLERİ 
ANKARA 
Asbestli Çimento Pis su borulan ve özel parçalan, 
Asbestli yağmur suyu boruları ve özel parçaları. 

74) F. K. K. PATENTLİ GÜNEY OTO LASTİK TAKOZ 
SANAYİİ - SAMSUN 
Oto Motor Kulak Takozları, Oto Şanzuman Bağlantı 
Takozılan, Oto Şaft Askı Lastikleri, Oto Diyafram Kö
rük Fren Lastikleri,, Oto Makas Esneme Takozlan, Oto 
Debriyaj Takozlan, Oto El Freni Toz Lastikleri, Oto 
Direksiyon Toz Lastikleri, Oto Makas Lastikleri, 
Oto Kriko Lastikleri, Oto Kapı Esneme Lastikleri, 
Oto Damper Piston Yağ Keçeleri, Oto Kaplin Lastik
leri, Oto Şoför Mahalli Takozları, Oto Amortisör 
Lastikleri, Oto Radyotör Takozları, Oto Panjur Alt 
Takozlan, Oto Eksoz Bağlantı Takozlan. 

75) BELDBSıAN MOTORLU VASITALAR SANAYÎ 
A. Ş - İSTANBUL 
Teleskopik Hidrolik Amortisör. 

76) FARUK KtBAROĞLU METAL KALORİFER KA
ZAN FABRİKASI - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanian, Boylerler, Akaryakıt Tankları, Hidrofor 
Tankları. 

77) HAYMAK DÖKÜM VE FITTİNG SANAYİ VE Tİ
CARET A. Ş. - İSTANBUL 
Temper Döküm Boru Ekleme Parçalan. 

78) GÜRKAN KAZAN FABRİKASI - İSTANBUL 
Alçak Basınçlı ve Sıcak Sulu «ARK» tipi Silindirik 
Kalorifer Kazanian, Alçak Basınçlı Buhajr ve Sıcak 
Sulu Yarım Silindirik Çelik Kalorifer Kazanian, Boy
lerler, Akaryakıt Tank'an, Esanjörler, Çamaşır Yı
kama Makiııaları, Santrifüj Çamaşır Sıkma Maki-
nası, Çamaşır Kurutma Makinası. 

3/3/11974 

8/3/1974 

8/3/1974 

8/3/1974 

8/3/1974 

8/3/1974 

8/3/1974 
İSTANBUL 

21/3/1974 

21/3/1974 

,4/4/1974 

4 / 4 / 1 9 7 4 

11/4/1974 

26/4/1974 

26/4/1974 

26/4/1974 

26/4/1974 

26/4/1974 

Belgenin 
geçerlik tarihi 

79) SUMAS SU MAJKtNALARI SANAYİ A. Ş. - MERSİN 
Düşey Milli Santrifüj Derin Kuyu Su Pompaları, Ya
tay Eksenli Santrifüj Su Pompalan. 10/5/1974 

,80) SİİMTEL TİCARET ve SANAYÎ A. Ş. - İSTANBUL 
Kalorifer Tesisatında Kullanılan Su Dolaşım Pompa
lan, 10/5/1974 

81) OTOMARSAN OTOBÜS VE MOTORLU ARAÇLAR 
SANAYÎ A. Ş.-İSTANBUL 
Otobüs (Mercedes) 17/5/1974 

82) MİSAN MAKİNA İMALÂT SANAYİ ve TİCARET 
LTD. ŞTI. -ANKARA 
Yatay Eksenli Santrifüj Su Pompalan. 24/5/1974 

83) MAKİMISAN KOLL. ŞTİ. - ANKARA 
Dişli Yağ Pompalan. 81/5/1974 

84) KANTARCILAR İNİŞAAT TESİSAT ve TİCARET 
KOLL. ŞTİ. - ANKARA 
Su Dolaşım Pompalan (Wortex) 31/5/1S74 

85) HARMAK MAKİNA LÎMİTED ŞİRKETİ - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak iSulu Çelik Kalorifer 
Kazanian, Boyler, Hidrofor Tanklan, Akaryakıt 
Tanklan, Filtre Tanklan, Su Tasfiye Cihazları, Esan
jörler. 81/5A974 

86) BAY - M AK MAKİNA 'SANAYİ ve TİCARET A. Ş. -
İSTANBUL 
Su Dolaşım Pompalan. 22/6/197* 

87) NAN TİCARET - İSTANBUL 
Baskül 24/6/1974 

88) UNITHERM ÜNÎVERSAL ISI TEKNİĞİ LTD. ŞTÎ. -
İSTANBUL 
Motorin Brülörleri, Fuel - Oil Brülörleri, Alçak Ba
sınçlı Isı iletim Yağ Kazanian. 24/6/1974 

89 j AR MUSLUKÇULUK LTD. ŞTİ. - İSTANBUL 
Musluklar ('AR), Bataryalar (ARK), Rezervuar 
(ARK), Musluklar (AR), Bataryalar, (AR) Rezer
vuar (AR), Sifonlar CAR). 218/6/1974 

90) HÎSAR ÇELİK DÖKÜM ve MAKİNA SANAYÎ 
İZMÎT 
Palet Pabuçları, İstikâmet Tekeri, Cer Dişlileri, Pa
let Makaralan, Palet Makara Kepleri, İstikâmet Te
ker Milleri, Palet Makara Müleri, Palet Pimleri, 
Palet Burçlan, Bıçaklar, Kazma Uçları Pinyon ve 
Kramayer Dişlileri, Çene Merdane ve Kıncılan. 30/6/1974 

91) TEK VAN SANAYÎ ve TİCARET KOLL. ŞTÎ. -
İSTANBUL 
Buhar Vanalan, Kondenstoplar. 5/7/1974 

92) MAKS MAKİNA ve KLİMA SANAYÎ A. Ş.-ANKARA 
Sıcak Hava Cihazlan, Konvektörler, Dişli Yağ Pom
paları. 12/7/1974 

93) SÜMER MAKÎNA FABRİKASI LTD. ŞTİ. -İZMİR 
Linıter Makinası 25/7/1974 

94) EMNİYET CİHAZLARI SANAYİ - İSTANBUL 
Kuru Tozlu Yangın Söndürücüler, Karbondioksiti! 
Yangın Söndürücü, Halojelerıdirilmiş Hidrokarbonlu 
Yangın Söndürücüler. 30/7/1974 

95) ŞARLAK KARDEŞLER KOLL. ŞTÎ.-ANKARA 
İnsan Asansörleri. 1/8/1974 

96) ASBEST ENDÜSTRİ A. Ş. - İSTANBUL 
Fren Balataları. 1/8/1974 

97) DOĞAN LASTİKÇÎLiK SANAYİ TİCARET A.Ş.-
B3TANBUL 
Lastik Hortum, Sırt Kauçuğu. 1/8/1974 

98) ALARKO SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İSTANBUL 
Pislik Ayıncılar. 1/8/1974 

99) ARMA.K MAKİNA TİCARET ve SlANAYİ A.Ş.-
D3TANBUL 
Palet Pabucu 1/8/1974 

100) PANKURT SANAYÎ A. Ş. - İSTANBUL 
Düz ve Helis Alın Dişlileri, Sonsuz Vida Dişli Çark-
lan. Düz ve Helisel Konik Dişli Çarklar. Zincir Dişli
leri. Komple Dişli Kutulan, Miller ve Şaftlar, Ka
malı Miller ve Akslar, Redüktörler. 10/8/1974 
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Belgenin 
geçerlik tarinı 

101) PAİKSU KLORLAMA ve SU TASFİYE CİHAZLARI 
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. - ANKARA 
Su Yumuşatma Cihazı, Kapalı Hızlı Kum Filtreleri. 

102) TERMOTBKNİK TİCARET ve SANAYİ A. Ş.-İS
TANBUL 
Garaj Liftleri, Alçak Basınçlı Isı İletim Yağ Kazan
ları, Alçak ve Yüksek Basınçlı Buhar Kazanları, 
Eşanjörler, Basınçlı Kaplar, Döküm Dereceleri. 

103) ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A. Ş. - İZMİR 
Konvektörler. 

104) HASSÖNMEZ - HASAN AKIN - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanları, Yakıt Tankları, Boylerler, Hidrofor Tank
ları, Eşanjörler. 

105) UDA KOLLEKTİF ŞİRKETİ - ANKARA 
Salon Tipi Sıcak Hava Apareyleri, Radyal Vantila
törlü Sıcak Hava Apareyleri, Aksayal Vantilatörlü 
Sıcak Hava Apareyleri. 

106) LAYNE BOWLER DİK TÜRJBÎN POMPALARI SA
NAYİ ve TİCARET A. Ş. - ANKARA 
Derin Kuyu Su Pompaları. 

107) ÖNDER KAZAN SANAYİİ - SAMSUN 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanları, Boylerler, Hidrofor Tankları, Eşanjörler, 
Yakıt Tankları, Kuzineler. 

108) GENEL MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTÎ. - İSTANBUL 
Turbo Pompalar, Santrifüj Pompalar, Dişli Pompalar. 

109) ERGENEKON ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş. -
ANKARA 
Palet Pabuçları, Bıçaklar, Kazma Uçları, Çene Mer
dane ve Kırıcıları, Değirmen Plakaları, Değirmen 
Bilyaları. 

110) OMEGA KİLİT SANAYİ KOLL. ŞTt. - İSTANBUL 
Fişeli Kasa Kilitleri. 

111) ERKA BALATA VE OTOMOTİV SANAYİ A. Ş. -
İSTANBUL 
Motorlu Araç Radyatörleri, Radyatör Peteği, Ta
şıt Kaloriferleri. 

112) YAKACİK MAKİNA FABRİKASI DÖKÜM VALF 
SANAYİ ve TİCARET A. Ş. - İSTANBUL 
Pik Döküm Vanalar (Klinger), Çelik Döküm Vanalar 
(Klinger), Paslanmaz Çelik Vanalar (Klinıger). 

113) AKKAYA KOLL. ŞTİ. - KONYA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanları, Fuel - Oil Brülörleri, Hidrofor Tankları, 
Boylerler. 

114) MERT TEKNİK TİCARET KOLL. ŞTİ. - İSTANBUL 
Solenoid Valfler, Petrometreler. 

115) ANADOLU KAZAN SANAYİ - KÜTAHYA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanları, Boylerler, Yakıt Yağı Tankları, Hidrofor 
Taraklan. 

116) HAS KARDEŞLER KOL. ŞTİ. - İSTANBUL 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanlan, Yakıt Yağı Tanklan, Genleşme Depolan, 
Boylerler. 

117) ALDIKAÇTTLAR DEMİR ÇELİK ve DÖKÜM SA
NAYİ DENİZ TİCARET A. Ş. - İSTANBUL 
Palet Pabuçları, Kazma Uçlan, Bıçaklar, İstikâmet 
Tekerleri, Cer Dişlileri, Palet Makaralan, Değirmen 
Astarlan, Soğutma Plakalan, Değirmen Büyalain, 
Silpeps. 

118) MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİ A. Ş. -
İSTANBUL 
Kurşun Akümülâtörler. 

119) İZMİR TESİSAT ŞEVKİ AHESKAL - LÜTFÎ ÖZTN-
CEGEDİK - İZMİR 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanılan, Boylerler, Yakıt Yağı Tanklan, Hidrofor 
Tankları. 

10/8/1974 

14/9/1974 

19/9/1974 

18/9/1974 

19/9/1974 

19/9/1974 

19/9/1974 

4/10/1974 

4/10/1974 

12/10/1974 

31/10/1974 

31A0/1974 

1/11/1974 

14/11/1974 

28/11/1974 

6/12/1974 

13/12/1974 

13/12/1974 

21/12/1974 

Belgenin 
geçerlik tarihi 

120) SUNGURLAR ISI SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanlan, Su Yumuşatma Cihazlan, Hidrofor Tank
lan, Boylerler, Eşanjörler, Yüksek Basınçlı Buhar ve 
Kaynar Sulu Çelik Kazanlar, Sunpak Tipi Yüksek 
Randımanlı Karşı Basınç Kaynar Su Kazanlan. 25/12/1974 

121) FİL FİLTRE SANAYİ ve TİCARET A. §.-İSKEN
DERUN 
Hava Filtre Elemanlan, Yağ Filtre Elemanları, 
Yakıt Filtre Elemanlan. 25/12/1974 

L22) ARI ÇAMAŞIRHANE ve MUTFAK MAKİNALARI 
FABRİKASI - ANKARA 
Çamaşır Yıkama Makinalan, Çamaşır Sıkma Maki
nası, Çamaşır Kurutma Makinası, Silindirik Ütü. 9/1/1976 

123) ERGAT MAKİNA SANAYİ KOLL. ŞTİ. - İSTANBUL 
Tapalı Vanalar (PLUG VALF), Diafram Vanalan, 
Kama ve Disk Sürgülü Vanalar (GATE VALF). 10/1/1975 

124) DOKSAN DÖKÜM SANAYİ LTD. ŞTÎ.-ANKARA 
Alaşımlı Çelik Döküm Parçalar, Bıçaklar, Kazma ve 
Uçları, Palet Pabuçları, Palet Makaraları, İstikâmet 
Tekeri ve Cer Dişlileri, Finyûn ve Kremayer Dişlileri. 24/1/1975 

125) PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.
ANKARA 
Arka Akslar. 24/1/1975 

126) FİLTRE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.-İSTAN
BUL 
Hava Filtre Elemanları, Yağ Filtre Elemanlan, Ya
kıt Filtre Elemanlan. 3/2/1975 

127) GENÇLER MAKİNA SANAYİ - ANKARA 
Boylerler, Eşanjörler. 7/2/1975 

128) HAMDİ BENK - MAKTES - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanlan, Boylerler, Hidrofor Tanklan, Yakıt Yağı 
Tanklan, Eşanjörler. 7/2/1975 

129) SİLVAN SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Alaşımlı Çelik Döküm Parçalan, Kazma Uçlan, Palet 
Pabuçları, İstikâmet Tekeri ve Cer Dtişlüeri, Palet 
Makaralan, Palet Makara Kepleri, Bıçaklar. 7/2A975 

130) DEMİRER OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET 
A. Ş. - İSTANBUL 
Frigorifik Kasa, 3. Dingil, Saç Kasa. 10/2/1975 

131) KEBAN HOLDİNG ve ORTAKLARI PLASTİK SA
NAYİ A. Ş. ELAZIĞ 
Sert PVC 100 Plastik İçme Suyu Borulan ve Boru 
Parçalan, Sert PVC 100 Plastik Su Borulan ve Boru 
Parçalan. 16/2/1975 

132) BORONKAY SANAYİ ve TİCARET KOLL. ŞTÎ. -
İSTANBUL 
Frigorifik Kasa. 16/2/1975 

133) SERPOMP MOTOPOMP SANAYİ - İSTANBUL 
Yangın Söndürme Pompaları. 17/2/1975 

134) DENET CİVATA SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Makina Oivatalan, Somunlar, Bijonlar, Palet Cıvata
ları, Sapmalar. 17/2/1975 

135) ALT AŞ EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ 
ve TİCARET A, Ş. - İSTANBUL 
İki Ağızlı Anahtarlar, Penseler, Düz Keskiler, İki 
Ağızlı Yıldız Anahtarlar, Tek Ağızlı Anahtarlar, 
Tornavidalar, Altı Köşe Anahtarlar (Ailen), Testere 
Çaprazı. 28/2/1975 

136) PETROL TEÇHİZAT SANAYİ ADİ KOM. ŞTÎ. -
İSTANBUL 
Akaryakıt Tevzi Pompası, 28/2/1975 

137) UÇ ALSAN ISI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTÎ.-
İSTANBUL 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanları, Boylerler, Hidrofor Tanklan, Yakıt Yağı 
Tanklan. 5/3/1975 

138) ORİJİNAL FİLTER FABRİKASI - İZMİR 
Yağ Filtre Elemanlan, Yakıt Filtre Elemanlan, Hava 
Filtre Elemanları. 14/3/1975 
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Belgenin 
geçerlik tarihi 

139) 

140) 

141) 

142) 

143) 

144) 

145) 

146) 

147) 

148) 

149) 

150) 

151) 

152) 

153) 

154) 

İZOCAM TİCARET ve SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Cam Yünü. 
GÖKTEPE PLASTİK SANAYİ ve TİCARET LTD. 
ŞTÎ. - İZMİR 
PE (POLIETÎLEN) Plastik Borular. 
BORUSAN BORU SANAYİİ A. Ş. - İSTANBUL 
Profil Borular 
DİZE LS AN DİZEL POMPA ENJEKTÖR SANAYİ 
ve TİCARET A. Ş. - İZMİR 
Enjektör Memesi 
BKS, BASINÇLI KAPLAR SANAYİİ ADÎ KOM. 
ŞTİ. - İZMİR 
Basınçlı Gazlar İçin Çelik Dikişsiz Tüpler. 
TERMOS AN ENDÜSTRİYEL ve TERMİK CİHAZ
LARI SANAYİ - ANKARA 
ıSu Tasfiye Cihazları, Su Filtre Cihazları, Alçak Ba
sınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer Kazanları, 
Boylerler, Hidrofor Tankları, Eşanjörler, Yakıt Yağı 
Tanıkları. 
ÇELİK MAKAS SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. -
ISTANBUL 
Motorlu Kara Taşıtları İçin Yaprak Yaylar (MA
KASLAR). 
BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A . Ş. - BURSA 
Bıçaklar, Kazma Uçları, Palet Pabuçları. 
ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİ A. Ş. - İSTANBUL 
Çok Toronlu Çelik Tel Halatlar, Galvanizli Tel ve 
Monotoron, Yaylık Çelik Tel, Lastik Teli (BEAD-
•WltRE) 
E AS EBONİT ve A K Ü M Ü L A T Ö R SANAYİ A . Ş. -
İSTANBUL 
Kurşun Akümülâtörler, Çelik Saç Radyatörler (AOA). 
YGNIS KAZAN FABRİKASI - Y. Müh. Mesut EREN 
İSTANBUL 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Kalorifer Ka
zanları Ygnıs, Yüksek Basınçlı Buhar ve Kaynar Su 
Kazanl arı (Ygnıs). 
İ2SAL DÖKÜM SANAYİİ A Ş. - ISTANBUL 
Döküm Kalorifer Radyatörleri, Boru Ekleme Parça
ları (Fittings) 
FORM KOLLHKTİF ŞİRKETİ YAŞAR KORUN ve 
ORTAKLARI - ANKARA 
Soğutma Grupları, Kanal ve Laboratuvar Tipi Rutu-
betlenıdiriciler. 
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 
İSTANBUL 
Sert PVC 100 Plastik Borular ve Ekleme Parçalan, 
Sert PVC 100 Plastik İçme Suyu Borulan ve Boru 
Özel Parçalan, Sert PVC 100 Plastik Pis Su Borulan 
ve Boru Özel Parçalan, PE (Polietilen) Plastik Bo
rular. 
NUR ALP TEKNİK SANAYİ KAUÇUK ve LASTİK 
EŞYA FABRİKASI - İZMİR 
Lastik Konveyör Kayışlan 
TERıMO-MAK ISI CİHAZLARI SANAYİ KOMAN
DİT ŞİRKETİ - ANKARA 
Alçak Basınçlı Buhar ve Sıcak Sulu Çelik Kalorifer 
Kazanlan, Boylerler, Yakıt Yağı Tanklan, Hidrofor 
Tankları, Eşanjörler. 

14/3/1975 

14/3/1975 

14/3/1975 

14/3/1975 

14/3/1975 

21/3/1975 

30/3/1975 

30/3/1975 

11/4/1975 

11/4/1975 

25/4/1975 

25/4/1975 

25/4/1975 

25/4/1975 

25/4/1975 

3/5/1975 

6351 

Ankara 7 nci Sulh /Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/1036 
K. No : 1972/1369 
Hmsızhk suçundan sanıklar Şerafettin oğlu 19419 D. lu Ali Gürer 

hakkında T. C. K. nun 491/ilk, 51212/1, 5215 inci maddeleri gereğince iki 
ay hapis, iki ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve 
Bahattin oğlu 1951 D. lu Ahmet Cengiz Elibol hakkında T. C. K. nun 
491/ilk, 522/1, 55/3 üncü maddeleri gereğince bir ay on gün müddetle 

hapis cezalanyla tecziyelerine dair mahkememizce 30/'ll2/lB72 tarihinde 
verilen gıyabî hüküm her iki sanığın adreslerinin meçhul olmalan se
bebiyle bu güne kadar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 2S uncu maddesi gereğince adları geçen hükümlülere kararm 
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 6365 

Eskişehir İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

11973/7 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat Erhan 

Sakar tarafmdan Mehmet Taşmaden, Muvaffak Ergun, Recep Sarnık 
ve Halil İbrahim Bulut aleyhine açılan 10.099,72 lira kurum zararının 
tahsili davası sırasmda davalı Muvaffak Ergun'un adresi tespit olun-, 
madıgmdan Uânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince, davalı Muvaffak Ergun'un 5/6/1973 Sah günü 
saat 9.40 da duruşmada hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil 
ettirmesi hususu dilekçe ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 6383 

Gemerek Sulh Hukuk HâkimUğinden 

1971/141 
Davacı Saniye Doğan tarafmdan davalılar Halil Tataroğlu İhsan 

Tataroğlu ve Barlas Tataroğlu aleyhlerine açılmış olan taksim izalei şüyu 
davasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Gemerek'm Çepni Kasabasından Halil oğlu ve davalı olan Barlas 
Tataroğlu'nun adresi meçhul olduğundan tebligat yapılamamış ve tebli
gat yerine kaim olmak üzere Gazete ile ilân yapılmıştır 

Şimdi ise adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 5/6/1973 günü saat 
9.00 da Mahkememiz 1971/141 esas sayılı dosyası için hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşma gıya
bına düşeceği hususu gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 6384 

Ankara 10 uncu Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1972/945 
K. No : 1972/1290 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 19/12/1972 tarihli ilâmı ile C. 

K. nun 491/2. 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince '2 ay 20 gün hapis 
cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1957 D. lu Mahmut Unsal hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen 'bulunamadığı ve kemdis'ne tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğin
ce adı geçen hükümlüye kararan ilânen tebliğine, hüküm fıkrası neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 6362 

E. No : 19173/317 
K. No : 1973/272 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 
16/3/1973 tarihli ilâmı ile C. K. nun 565/1 - 2, 59, 647 sayılı Kanunun 
4/1 inci maddeleri gereğince 15 lira hafif para 5 gün meslekten men 
cezası ile hükümlü Rıza oğlu 1928 D. lu Yusuf Karadoğan hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye karann ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı Uân olunur. 6363 

E. No : 1972/1170 
K. No :, 1972/1302 
Müessir fiil sarhoşluk suçundan Mahkememizin 19/12/11I97'2 tarihli 

ilâmı ile C. K. nun 5712/1, 456/4, 482/3 üncü maddeleri gereğince 2 ay 
hafif hapis 200 lira ağır para cezası 250 lira ağır para 1 ay hapis 
cezası ile hükümlü Osman oğlu 1937 D. lu Hikmet Günel hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün' aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren .15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
Uân olunur. 
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Samsun Teksif Nirengi Ekip Şefliğinden : 

Cinci : Taşıt (Arazi Vitesli jeep, Landrover Pikap ve benzeri araç
lar), Miktarı : 2, Muhammen fiyat bedeli : 50.000 TL. (lıOO gün üzerin
den beherinin bir günlük rayici 250 TL. sı) 

1 —• Harita yapım işlerinde çalıştırılmak üzere, cinsi, miktarı ve 
muhammen fiyat bedeli yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuliyle kira
lanacaktır. 

2 Eksiltmesi 4/6/1973 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00 da 
Samsun Tapulama Müdürlüğünde Satm Alma Komisyonumuzca yapıla
caktır. Kiralanacak taşıtların tamamı veya ayrı ayrı ihalesi mümkün
dür. 

3 — Muvakkat teminatı 3.750 Uradır. 
4 — Şartnamesi mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak, Tapula

ma Müdürlüğünde görülebilir. 
5 —• Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — isteklilerin muayyen güm ve saatte teminat belgeleri ile Ko

misyonda bulunmaları üân olunur. 64,34/İri • 
Manisa Valiliğinden : 

Manisa ilinde 1973 yılı inşaat programına alman (13) adet ilkokul 
inşaatı, 2490 sayıh Kanunum 31 imci maddesine göre kapalı zarf usuliyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

ihalesi 6/6/1973 Çarşamba günü saat İİJOO de özel idare Ibinasında 
II Daimî Encümenince yapılacaktır. 

Taliplerin en geç 1/6/1973 Cuma günü mesai saati sonuna kadar 
Bayındırlık Müdürlüğüme müracaat ederek buma benzer ve bu kadar işi 
yaptıklarına dair belgelerini ibraz ederek iştirak belgesi almaları, teklif 
mektuplarını ticaret odası belgesi ve geçici teminat mektup veya nakit 
makbuzlarını kapalı zarfa koyarak ihale günü saat 10.00 a kadar 
makbuz mukabilinde II Daimî Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir. 
İhale dosyaları mesai saatlerinde Bayındırlık Müdürlüğünde ve 11 Daimî 
Encümeni kaleminde görülebilir. 

Telgraf ile müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmea 
Keyfiyet ilân olunur. 

İ l ç e s i Köyüm adı 
K. bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

1 Manisa/Merkez Maldan 133.000 — 7.90O,— 
2 — Manisa/Merkez Pelitalan 87.000,— 5.600,— 
3 — Akhisar Sindelli 133.000,— 7.900 — 
4 — Alaşehir /Merkez Yıldırımbayazıt 420.000 — 20.550,— 
6 — Demirci Bayramşah 111.000,— 6.800,— 
6 — Kırkağaç Alifakı 87.000 — ö.600',— 
7 — Kula Kavacık 133.000,— 7.900,— 
6 — Salihli Kapanca 133.000,— 7.900,— 
9 — Sarıgöl ' Karacaali 26.000,— 1.950,— 

10 — Selendi Kurşunlu 111.000,— 6.800,— 
11 — 'Soma Turgutâlp 133.000,— 7.900,— 
12 — Gördes/Güneşli Ziya Gökalp 125.000,— 7.500,— 
13 — Turguıtlu Çepnidere 183.000,— 7.900,— 

6435/1-1 
••' • • 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 —> Tekirdağ ve Eğridir Şubelerimiz konuttu hizmet binası inşaatı 
işleri birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — 'Bu işlere ait ihale dosyaları Ankara'da Genel Müdürlük İn
şaat ve Emlâk Müdürlüğünde ve Tekirdağ - Eğridir Şubelerimizde tet
kik edilebilir. 

3 — Tekirdağ Şubemiz konutlu hizmet binası inşaatının taJhmini 
bedeli 1.609.735,07 lira olup geçici teminatı ©2.043,—> lira, 

Eğridir Şubemiz hizmet binası inşaatının tahmini bedeli ise 
888.911,48 lira, geçici teminatı 39.307,— liradır. 

4 — Tekirdağ Şubemiz inşaatının ihalesi 29/5/1973 Salı günü saat 
16.00 da, Eğridir. Şubemiz inşaatının ihalesi ise 6/6/1973 Çarşamba günü 
saat 16.000 da Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Satm Alma Komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin ihale tarihlerinden itibaren en az 6 gün evveline 
Kadar Işıklar Caddesi Gürsel Handaki inşaat ve Emlâk Müdürlüğüne 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 —' Yeterlik belgesi alabilmek içim : 

Ticaret odasına kayıtlı olmak ve eksiltmeye konu olan işlerin tek
nik öneminde resmi bir işi taahhüt ederek geçici kabulümü yaptırmış 
olmak gereklidir. 

7 — isteklilerin ihale 'günleri saat 15.000 e kadar şartnamede be
lirtilen esaslar dahilimde düzenledikleri tekliflerini Satın Alma Komis
yonuna makbuz karşılığı vermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 —• Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından eksiltmeyi 
yapıp yapmamakta veya işleri dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

6419/3-1 

Zonguldak Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

Aşağıda yerleri, mahiyeti, keşif bedelleri, muvakkat teminatları, 
ihale tarihi ve saatleri bildirilen sulama tesisleri yaptırılacaktır. 

1 — İhale 2490 sayılı Kanunun 32. ve 33 üncü maddelerine uygun 
olarak kapalı zarf usuliyle Zonguldak Üzülmez Caddesi Esnaf Kefalet 
İş Hanının 5 inci katında Topraksu Ekip Başmühendisliği binasında ya
pılacaktır. 

2 — Aşağıda adları geçen işlere ait ihale dosyaları her gün mesai 
saatleri dahilinde Zonguldak - Topraksu Ekip Başmühendisliğinde görü
lebilir. 

3 — ı İsteklilerin ihaleye giriş belgeleri alabilmeleri için Teknik Per
sonel Bildirisi - Makima Teçhizat - Bildirisi malî durum bildirisi - Banka 
Referans mektubu 1973 yılı tasdikli ticaret, sanayi odası belgesi - iş 
yerinin görüldüğüne dair Köy muhtarlıklarımdan alınacak yazı. Ayrıca I 
ve I I sıra numaralı işler için en az keşif bedeli kadar (C) grubu müteah
hitlik karnesi. HI sıra numaralı iş içim em az keşif bedeli kadar benzen 
iş yaptığıma dair iş bitirme belgesi ile birlikte 31/5/1973 günü saat 
17.00 ye kadar Ekip Başmühendisliğinize müracaat etmeleri. 

4 — Usule uygun olarak hazırlanan teklif mektupları ihale saatim
den bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili veril
miş olacaktır. Postada vaki gecikmeler mazan itibare alınmaz. 

Sura K. bedeli G. teminatı İhalenin 
No. İşin yeri ve mahiyeti Lira Kr. Lira Kr. günü saati 

I — Zonguldak - Bartın - Derbent 
Yayalar 7 Köy) I . Ksm. Bent 
ve Kanal 749.660,30 33.736,41 5/6/1973 

Sah 10.30 
I I — Zonguldak - Bartın - Sipahi

ler - Kayadibi - Serdar - Çu-
kurbük I I . Ksm. Sulama Ka
nalı 600.000,— 27.750,— 5/6/1973 

Sah 15.00 
I — Zonguldak - Ulus - Orma Tirol 

Bent ve Kanal 228^4,37 12:076,22 5/6/1973 
Sah 16.30 

ı©420 / 4-11 

Mardin - Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

1 — 2120.437,97 TL. keşif bedelli Mardin - Savur - Yeşilalan (Bar
ınan) Köyü Sulama tesisi (H. Kısım) inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ı Geçici teminatı 12.271,90 Uradır. 
3 — Proje şartname ve ekleri her güm mesai saatlerinde Başmü

hendisliğimizde görülebilir. 
4 —> Eksiltme 8/6/1973 Cuma günü saat 10.30 da Başmühendisliği

miz idare binasında yapılacaktır. 
5 — ı Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleri ile 

birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış 
olan plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, 
sermaye ve kredi imkânlarını gösteren malî durum bildirisini. Bu işim 
cins ve öneminde ve keşif bedelinden aşağı olmamak üzere bir iş yaptı
ğını belirtir tasdikli belgesini veya C grubu müteahhitlik karnesini 
4/6/1973 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar ibraz etmek suretiyle Baş-
mühendisliğimizden ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

Q —< İştirakçilerin, ihaleye iştirak belgeleri ile geçici teminat mek
tuplarını ilk ilân tarihinden sonra alman 1973 yılma aJt ticaret odası 
belgesi ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu-
kabüinde Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

7 —' Pastada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6462 / 1-1 
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•Kocaeli Daimî Encümen. Başkanlığından : 

Okulun adı 

1 — izmit Kabaoğlu Köyü 
2 — Kandıran Babalı Köyü 
3 — Kandıran Çakmaklar Köyü 

K. bedeli 
Lira Kr. 

164.389,64 
164.383,64 
164.383,64 

G. teminatı 
Lira Kr. 

9.469,18 
9.469,16 
9.469.18 

Yukardaki ilkokul inşaatları 2190 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca her biri ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bıale 7 Haziran 1973 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
Keşifleri Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
TaEplerin ihaleden üç gün evveline kadar Bayındırlık Müdürlüğün

den alacakları ihaleye iştirak belgesi, 
197S yılı ticaret odası vesikası ve geçici teminatlarını havi kapalı 

teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına vermeleri duyurulur. 6453 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yapı işleri 
2 nci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bursa Kapalı Spor 'Salonu Güreş bölümü inşaatı 3530 sayılı 
Kanuna dayanan Beden Terbiyesi Merkez Hesap ve Alım Satım Yönet
meliği hükümlerine göre Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 70O.0O0,— liradır. 
3 — Eksiltme Bursa'da Yapı işleri 2 nci Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 4/6/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 —Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü

lebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin; 
a) 28.000,— liralık geçici teminatını, 
b) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
Plan ve teçhizat beyannamesini, 
Teknik personel beyannamesini, 
Taahhüt beyannamesini 
Sermaye ve kredi iımkânlarmı gösteren malî durum büdirisini (ör

nek 2 ve 2 a ya göre) 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif be

deli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesinin aslı veya noterden tasdikli suretini tevdi suretiyle Yapı işleri 
2 nci Bölge Müdürlüğünden alacakları Yeterlik Belgesini teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — ı tslteklüer teklif mektuplarını 4/6/1973 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 —' Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 30/5/1973 
Çarşamba gün ümesai saati sonuna kadardır. 

8 — işin eksiltmesi 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, idare ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9 —ı Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. Keyfiyet Uân olunur. 6454 / 2-1 

Manisa Yataklı Tedavi Kurumları Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından : 

Sıra 
No. C î N S I 

Miktarı 
Kg. 

M. bedel G. teminat ihalenin 
Lira Kr. Lira Kr. şekli 

434.940,— 21.147,60 K. zarf 

1119.875,— 7.243,75 K. zarf 

47.350 — 3.551,25 K. zarf 

162,211,215 9.361,— K. zarf 

360.547,05 
213.819,— 
28.470 — 

18.172,— 
11.941,— 
2.135,25 

K. zarf 
K. zarf 
K zarf 

1 16 kalem muhtelif 
bakaliye ve yiyecek 
maddesi 16 kal 

2 Nebatî yemeklik ve 
kahvaltılık margarin 2 kal 

3 Muhtelif temizlik mal
zemesi 3 kal 

4 'Sebze, meyve, emsali 
gıda maddesi 192 kal 

5 Muhtelif Uâç ve tıbbî 
malzeme 193 kalı 

6 Ekmek tek tip 131500 kg. 
7 Şeker kristal 7300 kg. 

Manisa i l i Yataklı tedavi kurunuarının 1973 malî yılı ihtiyacı bulu
nan yukarıda 7 grupta cins, 'miktar, muhammen bedeli ve geçic itemi-
natları yazılan maddeler 2490 sayılı Kanunun 31 - 41 ve müıtekıp madde
lerine istinaden ihaleye çıkarürnıştır. 

ihale Sağlık Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda 
5/6/1973 Salı günü saat 10.30 da yapılacaktır. Taliplerin 1973 yılı ticaret 
odası vesikalı ve teminat mektupları ile birlikte usulüne uygun hazırla
yacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. Şartnameler her 
gün mesai saatleri dahilinde mezkûr Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6456 / 2-1 

tiler Bankasından : 

Bankamızın 1973 yılı programında bulunar içmesu tesisleri için 
PVC boru ve özel parçalan satm alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Bankamız Malzeme Dairesi Reisliği ve İs
tanbul I. Bölge Müdürlüğünden 50,— TL. bedelle temin edüebilir. 

Teklifler malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç 
4/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Bankada bulundurulacak 5/6/1973 
günü saat 15.00 de Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. 

6150 /1-1 

Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

K. bedeli G. teminatı İ H A L E 
İ Ş İ N Y E R Î M A H İ Y E T İ Lira Kr. Lira Kr. günü saati 

1 —. Tokat -Kazova Arazi tesviyesi 1.635.034,— 62.801,02 5/6/1973 11.00 de 
2 — Tokat- Turhal - Yazıtepe Sul. Tes. (Beton kanal) 605.742,79 27.979,71 5/6/1973 11.00 de 
3 —• Tokat -Artova - Buget Kil Malz. haz. ve nakli 480.043,44 22.951,73 5/6/1973 11.00 de 
4 — Tokat -Erbaa - Tanoba Sul. Tes. (Beton kanal) 398.563,64 19.692,55 5/6/1973 11.00 de 
5 — Tokat -Niksar - B. Çiftlik Sul. Tes. (Havuz - Kanal) 217.725,— 12.136,25 5/6/1973 11.00 de 
6 — Tokat -Artova - Iğdır Sul. Tes. (Beton kanal) 62.212,— 4.360,60 5/6/1973 11.00 de 
7 — Tokat- Erbaa - Bağpınan Sulama Te. (Havuz) 39.947,— 2.996,03 5/6/1973 11.00 de 
8 — Tokat- Merkez Muh. Demir - Saç ve Vana 

satın almması 
70.000,— 4.750,— 5/6/1973 11.00 de 

1 — Yukanda hususiyetleri belirtilen 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve kapalı zarf usuliyle ayn ayrı eksiltmeye çıkarünııştır. 
2 —• ihale yeri Tokat Topraksu Başmühendisliği idare binasıdır. 
3 — isteklilerin dilekçelerine : 
a) En az işin keşif tutan kadar C grubu müteahhiıtlik karnesi veya teknik yeterlüiğini gösterir belgelerini, 
b) 1973 tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi, 
c) İkametgâh ilmühaberini, 
d) Şartnamelerde gösterilen Yapı araçları büdirisini, 
e) Teknik personel bildirisini, 
f) Taahhüt bildirisini ekliyerek 2/6/1973 günü saat 11.00 e kadar Başmühendisliğimize müracaatları ve eksiltmeye girme belgesini aunalan 

şarttır. 
4 —> Teklif zarflan ihaleden 1 saat önce makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
5 — Plan, proje ve şartname mesai saatleri dahilinde Başmüther dişliğimizde görülebüir. 
6 —ı Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 6449 / 1-1 



- 31 — 

Antakya (Hatay) Nirengi İşleri Grup Şefliğinden : 

1 — Jeep, Pikap, Land - Rover gibi arazi vitesli 5 adet taşıt aracı 
kapalı zarf usuliyle kiralanacaktır. 

2 — Araçların 1960 ve daha yukarı modelde olmaları şarttır. 
3 — Eksiltmesi 4/6/19713 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 

11.00 de Antakya Bölge Tapulama Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Bir aracın muhammen bir günlük kira bedeli 2C0 (İkiyüz) TL. 

sı olup iş müddeti takriben 100 gündür. 
5 — Beher aracın geçici teminatı 1500 (Binbeşyüz) TL. sidir. 
6 — Şartnamei mesai saatlerinde Bölge Tapulama Müdürlüğünde 

görülebilir. 
7 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat önce Komisyon? 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
8 —• İstekliler belirtilen gün ve saatte gerekli belgeleri ile Kamış 

yanda hazır bulunmaları ilân olunur. 6451 /1-1 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden 

NAKLİYE İLÂNI 
İzmit Limanına gelecek komilerden alınacak Ankara, Eakişehiı vt 

Sakarya Bölge Müdürlüğü Merkez .ve Teşkillerine 30.000 ton sunî gübu 
naklettirilecektir. 

Şartnamesi, Ankara, istanbul, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdüı 
lükleri Ue İzmit Ajans Şefliğinde görülebilir. 

Teklifler kapalı zarfla 30/5/1973 Çarşamba günü saat '15.00 e kadaı 
Sakarya Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Geçici teminat 150.000,— 
TL. dır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Kurumumuz 2490 sayılı Ka
nuna tabi değildir İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6455 / 2-1 

Sümer bank Tanımca Porselen Seramik ve Çini Sanayii Müessese
sinden : 

BACA VANTİLATÖRÜ YAPTIPJLACAKTIR 
1. MüessesemMn ihtiyacı bulunan bir adet baca vantilatörü, teknik 

resmi ve şartnamesi şartlan dahilinde 24 Mayıs 1973 Perşembe günü saat 
14.00 de Yarımca'daki Müessesemizde kapalı zarf usulüyle ihale edile
cektir. 

2. Bu işe ait muvakkat teminait 7.000 TL. olup ühale saatinden önce 
Müessesese veznesine nakten veya banka teminat mektubu olarak ya-
tırüması şarttır. 

3. Şartname ve teknik resimler Müessesemiz Ticaret Servisinden 
temin edilebilir. 

4. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine ver
mekte serbesttir. 5751 / İJİ 

Konya 3 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No: 1972/988 
K. No: 1972/964 
Lisanen, Münevver Keskinminareye, hakareten sanık Sündüz 

Badıl hakkındaki gıyabî hüküm sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığın
dan iade olunan evrak münderecatından anlaşılmakla dosya tetkik 
edildi. 

Maznunun T. C. K. nun 482/3, 647 S. K. nun 6 maddesi gereğince 
bir ay hapis ve 250 lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine dair Mah
kememizden verilen 8/9/1972 tarih, 1972/988-964 sayılı hüküm, bunca 
aramalara rağmen maznuna tebliğ olunamamış zabıtada adresini tes-
bit edememiş olduğundan Tebligat Kanununa göre ilânen tebliğine, 
işbu ilânın Resmî Gazete'de neşrini müteakip 15 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağına 7/3/1973 günü karar verildiği ilân olunur. 

6372 /1 

E . No: 1971/673 
K. No: 1972/535 
Bıçakla yaralamaktan sanık Cengiz Sevinç hakkındaki gıyabî 

hüküm, sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade olunan evrak 
münderecatından anlaşılmakla dosya tetkik edildi. 

Maznunun T. C. K. nun 456/4, 457/1 inci maddeleri gereğince iki 
ay yirmi gün hapis cezası ile mahkûmiyetine ve 40 mcı maddenin tat
bikine dair Mahkememizden verilen 12/6/1972 tarih 1971/673 -1972/535 

sayılı hüküm, bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ olunamamış, 
^abıtada adreslerini tespit edememiş bulunduğundan. Tebligat Kanu
nuna göre ilânen tebliğine, işbu ilânın Resmî Gazete'de neşrini mütea
kip 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağına, 7/3/1973 günü karar 
verildiği ilân olunur. 6372 / 2 • 

Seben İcra Memurluğundan : 

1973/39 
İLÂNEN TEBLİGAT 

Seben'de bakkal Ferhat Aslan'a 6/9/1972 tanzim 6/3/1973 vadeU 
500 TL. 9/7/1972 tanzim 31/12/1972 vadeli 537,50 TL., 9/7/1972 tanzim 
6/11/1972 vadeli 500 TL., 25/9/1972 tanzim 6/11/1973 vadeli 1500 TL., 
5/9/1972 tanzim 6/2/1973 vadeli 500 TL., 3/9/1972 tanzim 6/4/1973 va
deli 500 TL. ki cem'an 4037,50 TL. asıl alacak protesto ve diğer icra 
masraflan ödemeye borçlu Sebsn Çarşı Malı. de ikamet eder aynı yer 
ortaokul öğretmeni İdris Taşdemir adma çıkarılan ödeme emrinin ad
reste bulunamadığından bilâ tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tah
kikatta da adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden : 

İş bu ödeme emrinde yazıh kanunî beş günlük süreye Tebligat Ka
nunu gereğince yirmibeş gün daha ilâve etmek suretiyle ilân tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde borca veya imzaya itiraz etmeniz, edilmediği 
takdirde borç ve icra takibinin kesinleşeceği ve bu suretle Seben Asliye 
Hukuk Hâkimliğinin 27/3/1973 tarih 973/4 sayılı ihtiyati haciz karan 
gereğince gıyabında tatbik edilen ihtiyati haczin icraî hacze dönüşeceği 
ve cebrî icraya devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 6382 

• 
Ankara 5 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/1403 
İsmail Kapısız vekili Avukat Çetin Güner tarafmdan Abdülkadir 

Altınyıldız, Hasan Gülcan ve Hasan Tahtacı aleyhine açılan ve 
29/10/1970 tarihinde mülkiyeti davalılara ait 06-DR-525 plaka numa
ralı münübüs davalı Abdülkadir Altınyıldız'in idaresinde iken, dava
cının oğlu Ziya Kapısız'a çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddia 
olunarak, 50.000,— lira tazminatın davalılardan tahsiline karar veril
mesine ilişkin davanın yapılan yargılamasında : 

Davalılardan Hasan Gülcan'ın - Ankara Abidinpaşa Kartaltepe 
No. 1001 de olduğu bildirilmiş ve çıkarılan tebligat ile yaptırılan zabıta 
araştırmasında adı geçenin adresi meçhul kaldığı anlaşılmakla hakkın
daki tebligatın basın yoluyla duyrulmasına karar verilmiştir. 

Hasan Gülcan'ın duruşma günü olan 18/6/1973 Pazartesi saat 11.10 
da ki yargılamasında hazır bulunması veya kendisini vekille temsil 
ettirmesi, aksi takdirde gıyap karan çıkarılmasına karar verileceği, 
31/10/1972 tarihli dava dilekçesi ve davetiye yerine geçmek üzere basın 
yoluyla duyrulur. 6370 

Eskişehir 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1973/434 
K. No: 1973/275 
Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinin 3/5/1973 tarih ve 

1973/434 - 275 sayılı ilâmı ile Eskişehir Yeni Mahalle Y. Hana 236, cilt 
2 ve sahife 85 de nüfusa kayıtlı Sabri ve Ayşe'den 7/2/1939 doğumlu 
hükümlü İhsan Çeke'ye ağabeyi İbrahim Çeke vasi tayin edilmiştir. 
İlân olunur. 6371 

Ankara 7 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/258 
DavalUar : 1 — Büııyamin Şenyüz, 2 — Müslüm Saraç, 3 •— Ahmet 

Çetin, adresleri meçhuL 
Davacı Mustafa Kalkan tarafından davalılar aleyhlerine açılan 

izalei şüyu davasının yapılan duruşmasında : 
Davalılara gönderilen dava dilekçeli davetiyenin bilâ tebliğ iade 

edildiğinden İmarın 6910 Ada 13 parselde kayıtlı gayrimenkulun satışı 
için açılan davada davalı olması sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiş
tir. Karar gereğince duruşma günü olan 22/5/1973 günü saat 10.00 da 
bizzat duruşmaya gelmeleri aksi takdirde vekilde tutmadıklarında Uâ-
nen gıyap karan çıkartılacağı cihetle dava dilekçesi özeti ve duruşma 
gününe kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 6037 



Baymdırlılk Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 İnci Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler, 2490 »ayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuhyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge idare binasında eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu ise ait ihale dos
yalan Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2, istanbul - Küçükyalı'da 1 inci Bölge Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

istekliler en geç belge müracaat son günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; en az bu işin ilk 
keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirten tasdikli belge, Yapı araçları bildirisi, malî durum bildirisi, banka mektubu, 
taahhüt bildirisi, imza sirküleri, Kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek, bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İha
leye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, 1973 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletna
melerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin, birinci üânımızdan 
sonra alınmış hal faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale 
saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı iltibare alınmaz, duyurulur. 

Î Ş t N C İ N S Î 

— (Yassıören - Saray) ay. - Kemerburgaz yolu Kim. 0 — 43, (B. Çek
mece - Boyalık) ay. Edirnekapı - Topkapı) ilt. yolu Kim. 0—35, 
(B. Çekmece - Yeşilköy) ay. - Hadımköy - Yassıören yolu Kim. 
0 — 28 araşma lüzumlu üst yapı malzemesi temini, taşınması ve 
figüresi işi. 

— Çerkesköy, Çatalca, Edirne, Şarköy, İbriktepe Şehiriçi geçişleri, 
Gaziköy - Mürefte - Şarköy ay. - yolu Km. 13 -14 arası parke kal
dırım ve müteferrik üst yapı işleri. 

K. bedeli 
Lira Kr. 

837.198-

415.174,55 

G. teminatı 
Lira Kr. 

37.237,92 

20.356,98 

I H A L E 

gunu saati 
B. müracaat 

son günü 

7 Haziran 1973 
Perşembe 

7 Haziran 1973 
Perşembe 

11.00 1/6/1973 

15.00 1/6/1973 

6225 / 4-2 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge idare binasında eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işlere ait ihale 
dosyaları istanbul - Küçükyalı'da 1 inci Bölge Müdürlüğünde görülebilir 

Isteklüer en geç beliğe müracaat son günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatla kira ile Müdürlüğümüz emrinde ça
lıştıracakları taşıtları, Bölge Müdürlüğünün göstereceği yerlerde muayene ettirerek bu işlere ait yeterlik belgesi almalan lâzımdır. İhaleye gire
ceklerin yeterlik belgeleri üe birlikte geçici teminat, 1973 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası veya esnaf belgesi, vekâleten ihaleye gireceklerin 
vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilâ
nımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başknalığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz, duyurulur. 

T. bedeli G . teminatı ı H A L E B. müracaat 
İ Ş İ N C İ N S İ Lira Kr. Lira Kr. günü saati son günü 

1 —. Haydarpaşa - İzmit Ekspres yolu yapım Başmühendisliği servis ve 
kontrol işleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 11 Haziran 1973 
Pazartesi 

11.00 5/6/1973 

2 — Havsa - Uzunköprü - Keşan yolu şantiye şefliğinin servis ve kontrol 
işleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 11 Haziran 1973 
Pazartesi 

15.00 5/6/1973 

3 — Topkapı - Silivri - Tekirdağ yolu çimento ve soğuk karışımı Şanti
yesine servis ve kontrol hizmetleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000 — 3.375,— 12 Haziran 1973 
Sah 

11.00 6/6/1973 

4 — Haydarpaşa - İzmit Ekspresyol Yapım Başmühendisliği servis ve 
kontrol hizmetleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375 — 12 Haziran 1973 
Sah 

15.00 6/6/1973 

5 — İzmit - Başkale - Yalova yolu Şantiye Şefliğinin servis ve kontrol 
işleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 13 Haziran 1973 
Çarşamba 

11.00 7/6/1973 

6 — Keşan - Silivri - istanbul yolu beton asfalt kontrol mühendisliğine 
servis ve kontrol hizmetleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 13 Haziran 1973 
Çarşamba 

15.00 7/6/1973 

6226 / 4-2 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge İdare binasmda eksiltme 'Komisyonunca yapılacaktır. Bu işlere ait ihale 

dosyaları istanbul - Küçükyalı'da 1 inci Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler en geç beliğe müracaat son günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatla kira ile Müdürlüğümüz emrinde ça

lıştıracakları taşıtları, Bölge Müdürlüğünün göstereceği yerlerde muayene ettirerek bu işlere ait yeterlik belgesi almalan lâzımdır. İhaleye gire
ceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, 1973 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası veya esnaf belgesi, vekâleten ihaleye gireceklerin 
vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci üâ
nımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başknalığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz, duyurulur. 

İ Ş İ N C İ N S İ 
T. bedeli G. teminatı İ H A L E B. müracaat 

İ Ş İ N C İ N S İ Lira Kr. Lira Kr. günü saati son günü 
1 — H . Paşa - izmit ekspresyol Yapım Başmühendisüği servis ve kont

rol işleri için 4 adet taşıt kiralanması. 
180.000,— 10.250,— 4 Haziran 1973 

Pazartesi 
11.00 29/5/1973 

2 — Havsa - Uzunköprü - Keşan yolu Şantiye Şefliğinin servis ve kont
rol işleri için bir adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 4 Haziran 1973 
Pazartesi 

15.00 29/5/1973 

3 — H. Paşa - İzmit Ekspresyol Yapım Başmühendisliği servis ve kont
rol işleri için 1 adet taşıt kiralanması. 45.000,— 3.375 — 5 Haziran 1973 

Sah 
11.00 30/5/1973 

4 — Topkapı - Silivri - Tekirdağ yolu çimento ve soğuk kanşım şanü-
yesme servis ve kontrol hizmetleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 8.375,— 5 Haziran 1973 
Sah 

15.00 30/5/1973 

i — Havdarpaşa - İzmit Ekspres yol Yapım Başmühendisliği servis ve 45.000,— 3.375,— 6 Haziran 1973 111.00 31/5/1973 
kontrol işleri için 1 adet taşıt kiralanması. Çarşamba 

31/5/1973 

6 — Topkapı - Silivri - Tekirdağ yolu çimen ve soğuk karşım şantiyesine 
servis ve kontrol hizmetleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

45.000,— 3.375,— 6 Haziran 1973 
Çarşamba 

15.00 31/5/1973 

7 —• Haydarpaşa - İzmit Ekspres yol Yapım Başmühendisliği servis ve 45.000,— 3.375,— S Haziran 1973 11.00 2/6/1973 
kontrol işleri için 1 adet taşıt kiralanması. Cuma 

2/6/1973 

8 — Haydarpaşa - îzmit Ekspres yol Yapım Başmühendisliği servis ve 45.000,— 3.375,— 8 Haziran 1973 15.00 2/6/1973 
kontrol işleri için 1 adet taşıt kiralanması. 

3.375,— 
Cuma 

2/6/1973 
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                                                                İÇİNDEKİLER 
 

 

 

Kararnameler                                                                                                                Sayfa 
  

7/6342  Yıldız Yavuzlar İplik ve Dokuma Sanayii A. Ş’nin Alacağı Dış Krediye 6224 Sayılı 

             Kanun Hükümlerinin Uygulanmasında Riayet Edilecek Ek Şartlar Hakkında Kararname 1 

 

7/6347  Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname 2 

 

İçişleri,Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Kararnameler       5 

 

Tebliğler 
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ     7 

 

Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulu Tebliği      7 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 

 
Yüksek Seçim Kurulunun 293 ve 311 Sayılı Kararları        9 

 

 

İlanlar             9 

 




