
Resmî Gazete 
T.C. 

Kurcıtaş t a a m : 7 EUsm 1336-1920 

Yönetim ve yazt isleri için 
Başbakanhlc Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

31 MAYIS 1973 

PERŞEMBE 
Sayı: 14550 

K A N U N L A R 
5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununu» Değişik Geçici 5 inci Maddesinin Uygulama 

Söresioin On Yıl Uzatılmasına Dair Kanun 

Kanun No : 1731 Kabul t a r i h i : 23/5/1973 

(MADDE 1, — 5 Ocak 1&81 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
K^pununıun 6 Tmmmz 1962 gün ve 6® sayılı Kanunla değişik geçici 5 
nci maddesinde yazılı uygulama süresi, bitimi tarihinden itibaren on yıl 
Uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
MADDE 3. 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/5/1973 

Ne. B a t l ı s ı 

12/1/1961 

Resmi 
DSstnr Guete 
Tertip Cilt Sahile S a n 

1 M60 Jı1T05 

S/1/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 78 inci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine 

dair Kanun 

Kanun No ; 1732 Kabul tarihi: 23/5/1973 

MADDE 1. — 5/1/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 78 ü*ci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş tıril-
miştir : 

Madde 7ig. — b) Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yok
sul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı 
fejdeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hasta
lıklarının tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve 
sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur. 

Ancak, İlköğretim MüdürHikteri, ilkokullar, İl Halk Eğitimi Baş
kanlıkları il» İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve 
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli 

bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik 
elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir 

rütür. 

No. 

MADDE 2. — Bu kanun 1/3/1973 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Milli Eğitim ve Maliye Bakanları yü-

26/5/1973 

Baalıfı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip C i l l Sahife Sayı 

İlcili Kasım : 
222 flkösretim re Eeithn Kanunu J2/1/196I 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan 7380 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi 

ve geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 1733 Kabul tarihi: 23/5/1973 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 
sayılı Kanununun 1 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir .' 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin bir yıl içindeki yaym faa
liyeti bir bütün olarak hesap edilir. Sermaye toplamı, 50 (Elli) milyon 
liraya baliğ oluncaya kadar her yıl sonunda elde edilecek kârlar ser
mayeye eklenir. Bakanlar Kurulu lüzumu halinde bu mütedavil serma
yeyi 99 (Doksandakuz) milyon liraya çıkarabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükmü Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesinin 1968 malî ytU başından itibaren devam edegelmekte olan 
muamelelerine de şâmildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yü

rütür. 

26/5/1973 

Batili 
İ l c i l i Kanun : 

73M Derlet Kitaptan Mfitedari] Sermayesi batkındaki 2133 s a n l ı 
Kaaunua 2 uci maddesine bir fıkra ile a r u kanuna mu* 
vakk«t »ir nande «kleamasiaa dair Kanun 26/11/1959 

DFISTUT 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sarı 

R 

4 I 1460 10705 

3 M 42 10365 

No. 

ilgili Kanun : 
122 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 



K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 7/6433 

1 — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 02. 11. 21 ve 38 02 14 24 
tarife ve istatistik numaralarında yer alan poliviniklorür ile polietilen 
türlerinden, cinsleri sanayi ve T-g&nolojı. Eneıji ve Tabiî Kaynaklaı Ba
kanlıklarınca tespit edilecek yerli üretimi mümkün olanların gümrük 
vergisinin bir yıl müddetle % 1 (yüzde bir) nispetine indirilmesi; 

2 — Bu konudaki 26/3/1973 tarihli ve 7/6142 sayılı Kararnamenin 
yürü lükten kaldırılması; 

3 — Bu Kararnamenin yavımı tarihinde yürürlüğe girmesi; 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 30/4/1973 tarihli ve 88 sayılı Raporu 

üzerine, 14/5/196|4 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 22/5/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardrmcısı 
N. TALÛ N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATİR 
DovVt Bakanı 

1. H. TEKİNEL 

Devlet Bakanı Adalet B a k a m Millî Savunma Bakanı 

Prof- 1. ÖZTRAK H. MUMCUOGLU 1. SANCAR 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanr 

M. ÖZTEKİN Ü- H. BAY ÜLKEN S. T. MÜFTÜOGLU 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Rnkanı 

0- DENGİZ N. OK A. TÜRKEL 

Sağ. ve Sos Y Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı T a n m Bakanı 

Dr. V. TANİR F- ÇELİKBAŞ A. N. TUNA 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek- Bakanı 

Prof. S. ÖZBEK A. N- ERDEM Dr. A . BAY AR 

E n - ve T a b Kay Bakanı Turizm ve T a n - Bakanı tmar ve tskân Bakanı 

Dr. K. DEMİR Dr. A. i. KİRİMLİ Mf,N. OKTAY 

Köy tşteni Bakanı Onman Bakanı G<şnç. ve Spor Bakamı 

0. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN 

Karar Sayısı : 7/6434 

ilişik listelerde kimlikleri yazılı 233 (ikiyüzotuzüç) kişiden 1-71 
sıra sayısında kayıtlı (71) kişinin 403 sayılı Kanunun, £5 inci maddesin.n 
(a), 72 -232 sıra sayısında kayıtlı (161) kişinin ayruj maddenin (ç) ve 
233 sıra sayısında yazılı (1) kişininde (d) bentlerine göre Türk vatandaş
lığını kaybettikleri; içişleri Bakanlığının 28/4/1973 gün ve 3.73111 -
000 - 6497 - 4791 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 22/5/1073 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N İ 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 

A . TALÛ N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATİR 
Devlet Bakanı 

1. H. TEKİNEL 

Devlet Bakanı 

Prof- I. ÖZTRAK 

İçişleri Bakanı 

M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanı 

O- DENGİZ 

Sağ. ve Sos. Y- Bakanı 

Dr. V. TANİR 

Ulaştırma Bakanı 

Prof. S. ÖZBEK 

Adalet Bakanı 

H. MUMCUOGLU 

Dışişleri Bakanı 

Ü- H. BAY ÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 

A . OK 

Güm. ve T s k e l Bakanı 

F. ÇELIKBAS 

Çalışma 1 Bakanı 

A N- ERDEM 

Millî Savunma Bakanı 

/. SANCAR 

M a l i y e B a k a n ı 

S. T. MÜFTÜOGLU 

Ticaret Bakanı 

A. TÜRKEL 

Tanım Bakanı 

A. N. TUNA 

Sanayi ve Tek. Bakanı 

Dr. A . BAY AR 

E n . ve T a b Kav Bakanı 

Dr. K. DEMİR 

Köy tşteri Bakanı 

0. KÜRÜMOĞLU 

Turizm ve T a n - Bakanı 

Dr. A. i. KIRIMLI 

O r m a n B a k a m 

1. BİNGÖL 

t m a r ve t s k â n B a k a m 

M. N. OKTAY 

Genç. ve Spor Bakamı 

C COŞKUN 

22/5/1973 gün ve 7/643lı sayılı Kararnamenin ekidir. 
TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME LİSTESİ 

Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

1 Barokas Yusuf Marko Bursa 1939 
2 Barokas Safi Salem Bursa 1947 
3 Hacı'ıspıroğlu Kosti Kosti İstanbul 1328 
4 Hacıispiroğlu Maria Nikola İstanbul 1325 
5 Ergün Hasan Bilâl Hatay 1927 
6 Ergün Şıho Bilâl Hatay 1932 
7 Ergün Abdullah Bilâl Hatay 1938 
8 Dilman Mustafa Muhip Muhtar Kemâl İstanbul 1340 
9 Dilman Sıdıka Hikmet Mehmet Muzalfer istanbul 1340 

10 Dilman Necip Kayahan Mustafa Muhip İstanbul 1952 
11 Alikadıoğulları Tuna Fadıl Balıkesir 1941 
12 Alikadıoğulları Firuzan Fadü Balıkesir 1941 
13 Belir Salamon Rebi Avram izmir 1928 
14 Belir Malka Viktorya Avram izmir 1.926 
15 Bensiyor Yuda Leon Moşon izmir 1334 
16 Bensiyor Rika Yuda izmir 1338 
17 Bensiyor Klara Yuda Leon İzmir 1954 
18 Mose Moiz Aron istanbul 1891 
19 Mose Ester Hayim istanbul 1890 
20 Biçaço Hayim Nesim Şemoü istanbul 1945 
21 Biçaço Palemba Salamon istanbul 1951 
22 Simon Yura Misel İstanbul 1939 
23 Kohen Gerşon Muiz istanbul 1949 
24 Mitrani Sara Avram istanbul 1939 
25 Kohen Saba tay Davit istanbul 1312 
26 Kohen Meryem tlya istanbul 1314 
27 Ülıkyan Filomen Misak istanbul 1330 
28 Ertükel Recep Fikri Salih İstanbul 1337/1335 
29 Fozakaş Viktor Şarl Karlo İstanbul 1945 
30 Gayus Kadun Isak istanbul 1312/1310 
31 Eskinazi Moiz Nesim istanbul 1946 
32 Danon Leya Avram İstanbul 1948 
33 Ural Niyazi İsmail Konya 1927 
34 Tabasaran Oktay Ethem Ankara 1938 
35 Yüzel Yıldız Kaya İstanbul 1938 
36 Katan Mardoşe Şemoel izmir 1946 
37 Grünberg Perla Ruben istanbul 1319 
38 Batu Deniz Kemaleddin İzmir 1943 
39 Burhanoğlu Resmiye Salih Hatay 1334 
40 Menaşe Korin Hayim İstanbul 1943 
41 Garson Salamon Yak© İstanbul 1949 
42 Mamikonyan Hayık Asot Agop İstanbul 1313/1311 
43 Kamhi Sinyoru Bohor istanbul 1324/1322 
44 Çapi (Lagakis) Tiodora Panayoti İstanbul 1950 
45 Haybatyan Kigork TorkomKarnik istanbul 1337 
46 Çapi (Mihaliç Belbeka Panayoti İstanbul 1952 
47 Saviçon Leya Bohor İstanbul 1952 
48 Ariadi Despina Alberto istanbul 1939 
19 Haimon Moiz Sami istanbul 1937 
50 Levi Roza Yako Edirne 1328 
51 Saba Ernest Sıddık Hatay 1930 
52 Kohen tzak Yasef istanbul 1949 
53 Özüzie) Yaşua Simontof İstanbul 1939 
54 Amızrahi Mazal Nesim istanbul 1952 
55 Malkit Josef Menahim İstanbul 1944 
56 Sinay Hayim Yako İzmir 1945 
57 Dana Nesim Pesah Simon istanbul 1937 
58 Yaman ibrahim Şaban Rize 1944 
59 Akyollu (Ertürk) Bülent Mustafa Yozgat 1938 

R 

--2--



— 3 — 

Sıra Doğum Sıra Doğum 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri tarihi No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri tarihi 
60 Deniz Nezahat Abdullah İstanbul 1932 131 Erdurmaz Budak Bünyamin Van 1932 
61 Oruç Gülüz Mehmet Elâzığ 1932 132 Erdurmaz Hanige Bünyamin Van 1938 
62 Sadrı Fuat Arif İstanbul 1040 133 Ömer Hacı İsa Hakkâri 1939 
63 Küçük Bayram Akif Erzurum 1937 134 Ömer Saüh İsa Hakkâri 1944 
64 Kutluay (Hanson) Mürüvet Abdülhadi İçel 1040 135 Öner Cemil Süleyman Hakkâri 1941 
65 Deniz Orhan Necip İstanbul 1929 136 Özkan Bedel Ömer Hakkâri 1946 
66 Ertürk Halil Hasan Bolu 1338 137 Duman Ömer Ali Hakkâri 1945 
67 Korkmaz Halil Haydar Gaziantep 1336 138 Orhan Abdulkerim Ali Hakkâri 1945 
68 Oltacı Movagim Aram İstanbul 1934 139 Şarlo Pinos Gevril Van 1934 
69 Oltacı Madlen Kiganik İstanbul 1930 140 Şarlo Seferi Gevrü Van 1939 
70 Kohen Mordehay Neslm İstanbul 1952 141 Gezer Şimto Telo Van 1927 
71 Korten Zümbül Yontof İstanbul 1952 142 Gezer Şeleman Siyan Van 1930 
72 Güllübag Kasım M. Emin Van 1935 143 Yapça Kiryako Vasil Çanakkale 1950 
73 GüUübağ Necip M. Emin Van 1939 L44 Kampuropulo Nikiforo Yani Çanakkale 1949 
74 GüllUibag İsa Ahmet Van 1929 145 Anlar Selim Hasan Hakkâri 1945 
75 Bubuluni Dimitri Istirati Çanakkale 1050 146 Öğütçü HalU Osman Çavuş Hakkâri 1940 
76 Karadeniz Arif M. Ah Van 1933 147 Esmer KamU Arap Hakkâri 1928 
77 Karadeniz Adil M. Ali Van 1936 148 Esmer Adil Arap Hakkâri 1930 
78 Karadeniz Abidin M. Ali Van 1939 149 Uğur Keri Hemo Hakkâri 1930 
79 Çoban İsmail Haül İstanbul 1946 150 Kazak Ado Bedo Hakkâri 1929 
80 Yazıcı Ali Ahmet Rize 1928 151 Kazak Mahmut Bedo Hakkâri 1931 
81 Şatoglu İhsan Dursun Rize 1938 152 Kazak İbrahim Bedo Hakkâri 1934 
82 Mert Sabri Ahmet Rize 1931 153 Gönüllü Yusuf Hasan Hakkâri 1941 
83 Karatay Tahir Abdurrahman Van 1927 154 Gönüllü Hüseyin Hasan Hakkâri 1946 
84 Koparan Celâl Mustafa Van 1937 155 Somer Mehmet Selim Memet Hakkâri 1938 
85 Kazma Abdullah Mustafa Van 1933 156 Kılıç Azizhan Ahmet Hakkâri 1937 
86 Fırtına Kerem Hüseyin Van 1929 157 Ana Mehmet TelU 

Yûsuf 
Hakkâri 1928 

87 Kına Necip Mehmet Hakkâri 1945 158 Gürdal Noman 
TelU 
Yûsuf Hakkâri 1937 

88 Oktay Zahir Tahir Hakkâri 1932 159 Yıldız Mustafa İsmail Hakkâri 1929 
89 Koknel Abdulgadir Şado Van 1937 160 Özcaruan Hüseyin Noman Hakkâri 1928 
90 Bilgi Nuri Davut Van 1942 161 Yüceer llyas Yusuf Van 1945 
91 Dağdelen Bekir Hamit Van 1929 162 Yurtseven Sıddık Seviş Van 1928 
92 Güngör Arif AJbdültoaki Van 1938 163 Yurtseven Kâmil Seviş Van 1931 
93 Kaya Fetullah Hüseyin Van 1937 164 Öğdemli Demirkaya Feyzi İstanbul 1928 
94 Cengiz Hasan Kerem Van 1940 165 Güvan Mustafa Aydın Arif Hikmet İzmir 1937 
95 Gürbüz Hüseyin Nebi Van 1931 166 Yakut Seracettin Musa Van 1934 
96 Saner Teymur Mehmet Van 1937 167 Deniz RM.mis Mehmet Ali Rize 1938 
97 Tekcan Bozo Timur Van 1934 168 Çakır İsmet Hidayet Rize 1931 
98 Yılmaz Kadir Memet Van 1926 160 Yazıcı Enver Bahadır Rize 1937 
99 Tosun Mevlüt Abdullah Van 1930 170 Dereci İsmet Mustafa Rize 1928 

100 Tosun Seyfettin Abdullah Van 1933 171 Göztepe Hasan Hüseyin Hakkâri 1934 
101 Tosun Mecit Abdullah Van 1934 172 Göztepe Kamil Hüseyin Hakkâri 1939 
102 Kara Sıddık Temur Van 1940 173 Özcanan Fettah Noman Hakkari 1927 102 Kara Sıddık Temur Van 1940 173 Özcanan Fettah Hakkari 1927 
103 Camlı Memet Ahmet Van 1930 174 Basan Rahim Tahir Hakkâri 1931 
104 Camlı Mustafa Ahmet Van 1932 175 Ertuğrul Haül Hüseyin Nevşehir 1944 
105 Camlı Salih Ahmet Van 1934 176 Apaydın Musa Abdi Hakkâri 1938 
106 'Kaçudi Yorgl Dimitri Çanakkale 1045 177 Acı tsrrvail Ferman Hakkâri 1930 
107 Grafyadel Teodoros Pareşkeva Çanakkale 1952 178 Kusel Emin Sait Hakkâri 1933 
108 Kaçudi Yani Dimitri Çanakkale 1948 179 Çakır Dursun Hidayet Rize 1942 
109 Boyaçoplu Panayot Nikola Çanakkale 1951 180 Sancak Mustafa Teto Van 1928 
110 

Boyaçoplu Panayot 
Mahmut 

Çanakkale 
:8i Kanarya Nurettin Möhyettin Van 1949 110 Yıldırım Ali Mahmut Tekirdağ 1943 :8i Kanarya Nurettin Möhyettin Van 1949 110 Yıldırım Ali Mahmut Tekirdağ 1943 182 Çevikbilek Sabri Mehmet Van 1934 111 Yıldırımı Mustafa Mahmut Tekirdağ 1946 183 İyinç Hacer Cebrail Hakkâri 1941 

112 Öğütçü Halil Nizam Hakkâri 1927 
183 İyinç Hacer Hakkâri 1941 

113 öğütçü Hüseyin Nizam Hakkâri 1920 384 Düşünmez Abdulmecit Mehmet Hakkâri 1038 
114 Kanat Sabri Mehmet Hakkâri 1941 185 Pala Ömer Mustafa Hakkâri 1936 
115 Kanat Ramazan Mehmet Hakkâri 1038 186 Gürdal Cergis Ahmet Hakkâri 1941 
116 

Hakkâri 1038 
187 Ülkü Muhittin Abdal Hakkâri 1928 116 Kanat Hüseyin Mehmet Hakkâri 1936 Genişiz Kadir Halil Hakkâri 1932 

117 Korur Fettah Titan Hakkâri 1930 189 Bubuluni Yorgi tstirati Çanakkale 1949 
118 Korur Rüştü Titan Hakkâri 1038 190 Mavriyano Dimitri And on Çanakkale 1950 
119 Korur Saüh Titan Hakkâri 1940 

Mavriyano Dimitri And on 
Çanakkale 1950 119 Korur Saüh Titan Hakkâri 1940 191 Plomarit Dimitri Manol Çanakkale 1950 

120 Korkutur Alâattin ŞeViş Hakkâri 1938 191 Plomarit Dimitri Manol Çanakkale 
1949 120 Korkutur Alâattin ŞeViş Hakkâri 1938 192 Katakola Istirati Dimitri Çanakkale 1949 

1211 Korkutur Faris Seviş Hakkâri 1943 192 Katakola Istirati 
Aristoteli 

Çanakkale 
1947 1211 Korkutur Faris Seviş Hakkâri 1943 193 Mandal Dimitri Aristoteli Çanakkale 1947 

122 Korkutur Ferzende ŞeViş Hakkâri 1949 194 Kızılyan Dikran Karabet İstanbul 1946 
123 Katar Ali Cangir Van 1929 195 Büyükbahar Mişon Matatya İstanbul 1929 
124 Katar Abdi Cangir Van 1932 196 Fronk Davit Morduhay İstanbul 1942 
125 Kanarya Abdurahim Aziz Van 1937 197 KUçüksusi Yako İstanbul 1949 
126 Kanarya Abdurrazak Azız Van 1943 198 Zada Isak - »Mişon İstanbul 1933 
127 Tongaç Ekrem Titan Hakkâri 1937 199 Zada Davit Nesim Hayim İstanbul 1946 
128 Tongaç Seüm Titan Hakkâri 1938 200 Şarapçıoğlu Avram - Davit İstanbul 1933 
129 Erdurmaz Bahri Yayü Van 1945 201 Peres Liyazer Yuda İstanbul 1928 
130 Er durmaz Nuri Yayil Van 1943 202 Mutula Murduhay Yako İstanbul 1934 



Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasmın adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

203 Durak Murluğa Musi Van 1940 
204 Çalışır Yusuf Yako Van 1939 
205 Kanlı Istiratl Teofon Çanakkale 1951 
206 Yorgıoğlu Yordan Hristo İstanbul 1952 
207 Özrefanidis Panayodis Andirya İstanbul 1947 
208 Kazternoz Hristo Mavruyanoz Çanakkale 1947 
209 Paskopulos Alek Sandros Sotirt' İstanbul 1952 
210 Tahtiko Yorgl Kostanti Çanakkale 1952 
211 (Gramtikopulus) Dimitro Minas İstanbul 1942 
212 Yorgiden Teodosios Dimeteos İstanbul 1951 
213 Dirlik. Davit Hayim İstanbul 1947 
214 Acar Hüseyin Kaya Hakkari 1947 
215 Erkan Güner Ahmet Fuat Ankara 1950 
216 Demir İbrahim İsmail Hakkâri 1937 
217 Duman Talür Mebusa* Hakkâri 1948 
218 özmen Hasan Mehmet Hakkari 1934 
213 ölmez Nasır Drnba» Hakkari 1931 
220 Orhan Hamlt Hasası Hakkâri 1947 
221 Gezer Mehmet Osman Hakkâri 1929 
222 Ağaç Garip Adö Hakkâri 1950 
223 Doğru Mifsat Şükrü Ankara 1946 
224 Üçkan Musa Hasan Hakkâri 1947 
225 Kurt Salih Ali Hakkâri 1928 
226 Kanun Zekeriya Hakkâri 1929 
227 Mustafa Sadık Hakkâri 1929 
228 Türker Abdullah Abdurrahman Hakkâri 1928 
229 Türker Şiho Abdurrahman Hakkâri 1935 
230 Türker Sincan Abdurrahman Hakkâri 1936 
231 Türker Hasan Abdurrahman Hakkâri 1938 
232 Türker Tahir Abdurrahman Hakkâri 1940 
233 Özbir Ramazan Sait İzmir 1941 

Karar Sayısı: 7/6437 

İlişik listede kimlikleri yazılı 5 (beş) kişiden 1-5 sıra sayısında ka
yıtlı 2 (iki) kişinin 403 sayılı Kanunun 6 ve 2 - 4 sıra sayısında kayıtlı 3 
(üç) kişinin de aynı Kanunun 7 nci maddelerine göre Türk vatandaşlığına 
alınmaları; İçişleri Bakanlığının 12,28/4/1973 günlü ve 240 - 00/5771 - 4426, 
6502 - 4796 sayılı yazdan üzerine, Bakanlar Kurulunca 22/5/1973 tarihinde 
kararlaştırümıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERKMEN 

D e v l e t B a k a m ı 
B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

K. SATIR 
Devlet Bakanı 

/. H. TEKİNEL 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Prof. 1. ÖZTRAK H. MUMCUOGLU /. SANCAR 

İçişleri Baıkarnı Dışişleri Bakamı M a l i y e Bakanı 

M. ÖZTEKİN Ü- H. BAYÜLKEN S . T. MÜFTÜOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 

0. DENGİZ N. OK A. TÜRKEL 

Sağ- ve Sos. Y . Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tanım B a k a m 

Dr. V. TANİR F- ÇELlKBAS A. N. TUNA 

Ulaştırma Balkanı Çalışma Bakamı Sanayi ve T e k . Bakanı 

Prof. S- ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR 

E n - ve T a b K a y Bakanı T u r i z m ve T a n - Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

Dr. K. DEMlR Dr. A. 1. KIRIMLI M. N. OKTAY 

Köy tş'teri Bakanı Onman Bakanı Genç. ve Spor B a k a m 
0. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN 

Sıra 
No. 

¿2/5/1913 g ü n ve 1/6431 sayılı Kararname ekidir. 
VATANDAŞLIĞA ALINMA LİSTESİ 

Doğum 
Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri tarihi 

1 Karliç Peter Yohan 
2 Kurtulmuş Zair Ramiz 
3 Dikenseli Meryem 

(Nağdalina) Aleksandır 
4 Korkmaz Ganimet Corataritinio 
5 Nasır Mehmet 

Tevfik Nasır 

İçişleri Bakanlığından : 

istanbul 
Pedgnad© 

Pazarcık 
Yunanistan 

Halep 

1934 
1942 

1944 
1649 

1931 

Kanun 
Mad. 

İ5 
7 

7 
7 

Karar Sayısı : 12236 
1 —• Açık bulunan Bakanlığımız 4 üncü derace Özel Kalem Mü

dürlüğüne, aynı Müdürlük Şifre Şefi Ertuğrul öztünk'ün, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununun 2 sayılı Kanun hükmündeki Kararname üe 
değiştirilen 59 ve 60 mcı maddeleri gereğince atanması uygun görülmüş-
tür. 

2 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
23/5/1973 

Başbakan 
N. TALÛ 

İçişleri Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı : 12210 

1 — 2 nci derece müktesep aylıklı eski Mülkiye Müfettişi Kemal 
Güçhan'm, 2 nci derece Mülkiye Müşavir Müfettişliğine yeniden, 

2 — Açık bulunan 6 nci derece Üçüncü sınıf Mülkiye Müfettişlik
lerine; 

Ayaş Kaymakamı Erbay Fiş, 
Kaman Kaymakamı Hüsnü Tuğlu, 
özlükişleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Elbeyü, 
Seydişehir Kaymakamı Remzi özen, 
özlükişleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Halis Gerdaneri, 
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Muhittin Keskin, 
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü N. Doğan Topaloğlu 
Kars Vali Muavini Kemal Katutaş, 
Gerede Kaymakamı Özer Öner, 
Malazgirt Kaymakamı Erol Akdoğan, 
Karasu Kaymakamı Doğan Pazarcıklı, 
Bozova Kaymakamı Altay Dtkan'ın 

naiden ve terfian atanmaları uygun görülmüştür. 
3 —• Bu Karan içişleri Bakanı yürütür. 

18/5/1973 
C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakam 
N. TALÛ M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 12233 
1 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kürsüsünde açık 

bulunan 1250 lira aylıklı Profesörlüğe, Fakülte Profesörler Kurulu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, Hacet
tepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Kürsüsü Profesörü iken istifa 
suretiyle görevinden ayrılan Prof. Dr. Hadi Özer, 4936 sayılı Kanunun 
115 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince 1250 üra aylıkla 
atanmıştır. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
23/5/1973 

C U M H U R B A Ş K A N İ 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

Millî Eğitim Bakanı 
O. DENGİZ 

— 4 — 

203 Durak Murtuga 



Y Ö N E T M E L İ K 
Maliye Ba&ardığmdan: 

Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliği 

BftRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel ilkeler 

Kuruluş : 
Madde i — Maliye Bakanlığı Kitaplığı, Maliye Bakanlığının kuru

luş' ve amaçları ile ilgili araştırma alanlarında kitaplık hizmeti sağlamak 
üzere Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığının yönetim ve denetimi altında 
örgütlenmiş merkezî bir kuruluştur. 

Kitaplıktaki mevcut kitaplarla yeniden satın alınacak kitapların 
kaydı, muhasebesi, korunma ve kayıttan düşme işlemlerinde «Ayniyat 
Talimatnamesi »hükümleri uygulanır. 

Maliye Bakanlığı Kitaplığının yönetimi ve sağlıyaoağı hizmetler 
bu Yönetmelik gereğince düzenlenir. 

Amaç: 
Madde 2 — Bakanlık Kitaplığının amacı Bakanlık örgütü görevli

leri ve dışardan başvuracak özel kişilere araştırma olanakları sağlamak
tır. 

Birim Kitaplıkları: 
Madde 3 — Birim kitaplıklarındaki özel nitelikteki danışma derme-

lerirsin korunmasından, demirbaş defterlerinin tutulmasından, bu kayıt
lardan hazırlanacak temel fişlerden birer adedinin toplu kataloga konul
mak üzere Bakanlık Kitaplığına gönderilmesinden ve bu kitaplıklarda 
kayıttan düşürülen yayınlardan Bakanlık Kitaplığının haberdar edilme
sinden, bu kitaplıkların bulunduruldukları birimler sorumludur. 

Çatışma Alanları: 
Madde 4 —Kitaplık, amacını gerçekleştirmek için : 
a) Bakanlığın çalışma alanları ile ilgili gerekli yayınları toplar; 
b) Bu yayınlan kolayukla yararlanüacak bir yöntem uyarınca 

düzenler; 
c) Bu yöntemin uygulanması için gerekü yer, araç ve gereçlerin 

sağlanmasına çalışır; 
d) Bu yöntemden en geniş ölçüde yararlanılması için gerekli hiz

metleri sağlar. 

fKÎNCÎ BÖLÜM 

örgütleme 
Yönetim örgütleri : 
Madde 5 — Maliye Bakanlığı Kitaplığının yönetimi Maliye Tetkik 

Kurulu Başkanının yönetim ve denetimi altmda, şöylece örgütlenir : 
a) Yayın Seçme Komisyonu, 
b) Kitaplık Müdürü, 
c) Kitaplık Hizmet Bölümleri, 
Yayın Seçme Komisyonunun kuruluşu, 

Görev ve Yetkileri 
Madde 6 —> Yayın Seçme Komisyonu, Maliye Tetkik Kurulu 

Başkanınca atanacak iki Maliye Tetkik Kurulu Üyesi ile Kitaplık Müdü
ründen kuruludur. 

Toplantılara Maliye Tetkik Kurulu Başkanı'nın Komisyon içinden 
seçeceği bir Maliye Tetkik Kurulu Üyesi başkanlık eder. Kitaplık 
Müdürü aynı zamanda Komisyonun yazmanıdır. 

Komisyonun görev ve yetkileri, ayda en az bir kez toplanarak 
Bakanlık Kitaplığına satın alınacak yayınlan seçerek Maliye Tetkik 
Kurulu Başkanının kararma sunmaktır. 

Kitaplık Müdürünün Görev ve Yetkileri: 
Madde 7 — a) Kitaplık hizmet bölümlerinin başa olarak kitap

lığı, Kitaplık Yönetmeliği esasları içinde yönetmek; 
b) Kitaplıktaki görevliler için görev bölüfümü yapmak; 

c) Kitaplıktaki görevliler için tezkiye amirlerine rapor vermek; 
d) Kitaplık demirbaşının korunmasından sorumlu olmak; 
e) Bakanlık Kitaplığı hizmetleri ile ilgili olarak, Bakanlığın birim

leriyle, Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlarla, diğer Bakanlıklar ve Bakanlık 
dışı kuruluşlarla, yaym sahipleriyle, Kitaplık eğitimi veren kuruluşlarla 
Uişkiler kurmak ve yürütmek; 

f) Çeşitli yaym kuruluşlarından katalog ve prospektüsler sağlamak 
suretiyle Bakanlığın araştırma alanlan ile ilgili yerli ve yabancı yayınlan 
izlemek ve bunları Yaym Seçme Komisyonuna iletmek; 

g) Yaym Seçme Komisyonu üyeliğinde bulunmak; 
h) Bakanlık katınca onaylanan, Maliye Tetkik Kurulu Başkanı

nın, Bakanlık Kitaplığına yaym satın alma kararlarım yürütmek; 
ı) Okuyucuların yitirdiği, yıllık genel sayım ve gözden geçirme 

sonunda yitirilmiş veya değerini kaybetmiş olduğu saptanmış yayınlar 
hakkında Maliye Tetkik Kurulu Başkanına rapor sunmak ve alınacak 
yetki gereğince gerekli işlemleri yaptırmak; 

İ) Her ay (Ayrıca her yılın Mart ayında) Kitaplığın çalışmala
rım gösterecek bir raporu Maliye Tetkik Kurulu Başkanına sunmak; 

k) Kitaplığın yıllık 'giderleri konusunda düzenleyeceği bütçe ta
sarısını, demirbaş ve görevli ihtiyacım, bir raporla zamanında Maliye 
Tetkik Kurulu Başkanına sunmak; 

1) Kitaplık Bülteninin zamanında çıkanlmasını sağlamaktır. 

Kitaplık Hizmet Bölümleri : 
Madde 8 —ı Kitaplık çalışmalarının gerektirdiği hizmet bölümleri 

kurulur. Bu bölümlerde çalışanlar kendi hizmet bölümlerindeki görevle
rinden doğrudan doğruya, Kitaplığın tüm demirbaşının korunmasından 
birbirleriyle zincirleme olarak, Kitaplık Müdürüne karşı sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kitaplık Görevleri 

Teknik Hizmetler Bölümü Görevleri: 
Madde 9 — Kitaplığa alınacak yayınlann seçilme ve siparişlerinden 

başlanılarak bunların yararlanmaya hazır hale getirilinceye kadarki iş
lem ve uğraşların tümüne birden Teknik Hizmetler denilir; Şu kesimler
den oluşur : 

a) Sağlama görevleri, 
b) Kataloglama ve sınıflama görevleri, 
c) Mekanik hazırlık görevleri, 

Sağlama Görevleri: 
Madde 10 — Sağlama Görevleri şunlardır: 
a) Bibliyografya ve katalogları tarayarak Bakanlığı ilgilendiren 

yayınlan saptamak; 
b) Yaymevlerinden gönderilen yaym kataloglarım toplamak ve i l 

gililere duyurmak, isteklerini Öğrenmek; 
c) Satın alınması istenilen yayınların Kitaplıkta olup olmadığını 

araştırmak; 
d) istekleri, yapılan araşjtırmalann »onucu ile birlikte Kitaplık 

Müdürüne bildirmek; 
e) Satın alınması onaylanan yayınlanın ısmarlama fiş ve listelerini 

Hazırlamak, yayınevi, kitapçı, resmî ve özel kuruluşlar veya kişilere gön
derilmesini sağlamak; 

f) Dış ülkelere ısmarlanan yayınlann döviz aktarma işlerini iz
letip sonuca bağlanmasını sağlamak; 

g) Gelen ısmarlanmış yayınların bedellerinin ödenmesi için ge
rekli işlemleri izleyip sonuca bağlanmasını sağlamak; 

(h) Gelmeleri gecikmiş yayınlan satıcısından istemek; 
ı) Değiştirme yoluyla Kitaplığa sağlanacak yayınlann her türlü 

işlemini yapmak, bu amaçla, Bakanlık yayınlarından yararlanılmam hu
susunda, Bakanlık birimleriyle işbirliği yapmak; 

j) Kitaplığa bağış'lanacak yayınlann işlemlerini yapmak; 
k) Kitaplık denmesine giren kitap ve sürekli yayınlarla ilgili kayıt, 

dosya ve demirbaş defterini tutmak; 
1) Demirbaştan düşülecek yayınların gerekli işlemlerini yapmak; 
m) Ciltsiz v© onarılman, gerekli kitap ve süreli yayınları ciltlet

tirmek ve onarttırmak; 
n) 'Sağlama işleri biten yayınlan kataloglama v 9 sınıflama görev

lilerine göndermektir. 
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Kataloglama ve Sınıflama Görevleri: 

Madde 11 — Kataloglama ve Sınıflama Görevleri şunlardır : 
a) Kitaplık dermesine giren her kitabın bibliyografik künyesini 

Kitaplığın uyguladığı kataloglama kurallarına göre hazırlamak ve bunu 
fiş üzerine saptamak; 

b) Bu kitapların kitaplıkta uygulanan sınıflama yöntemine göre yer 
numaralarını belirtmek; 

c ı K tapların konularını ve bunlar için gerekli konu başlıklarını 
belirtmek; 

d) Her kitap için temel fiş yanmda hangi ek fişlerin çıkarılacağını 
ve bunların kataloglara giriş öğesi olacak başaklarının ne olacağını sap
tamak; 

e) Mekanik hazırlık hizmetleri görevlüerince yazar adı. kitap adı, 
konu başlıkları gibi okurların aravafailecekleri başlıklara 8"ö«e çoğaltı
lan katalog fişlerini Sözlük Katalogu'na; yalnız yer numaralarına göre 
hazırlanmış fişleri Demitbaş Katalogu'na yerleştirmekt r. 

Mekanik Hazırlık Görevleri: 

Madde 12 — Mekanik Hazırlık Görevleri şunlardır : 
al Örneği kataloglama ve sınıflama görevlilerince hazırlanmış 

temel ve ek fişlerden istenilen sayıda çoğaltmak; 
bV örnek temel fişle beraber gönderilen k'taplann sırtlarına yer 

numaralarını yazarak ödünç verme görevlilerine göndermek; 
c) Kitaplık yayınlarının daktilo, çoğaltma ve dağıtım işlemlerini 

yapmak; 
dl Sağlama görevlilerinin daktilo işlerini yürütmek; 
el Çoğaltma ve fotokop' gibi işlerle ilgili aygıtların bakımını sağ

lamaktır. 

Yararlanmaya İlişkin Hizmetler Bölümü Görevleri: 

Madde 13 — Ya-arlanmaya ilişkin hizmetler bölümü Kitaplık kay
naklarından okurların en geniş ve etkin nitelikte yararlanmalarını sağlar. 
Bu bölüm şu kes!mlerden oluşur : 

a) BAbVyografya ve Damşma Görevleri, 
b) ödünç verme Görevleri. 

Bibliyografya ve Danışma Görevleri: 

Madde 14 — 
a) Kitaplıktaki Danışma Kitaplarını ve sürekli yaymlar'ı, Kitap

lık içinde okurların vararma sunmak; 
bl Yapılacak araştırma ve çalışmaların gerektirdiği yayınlan sap

tamak konusunda araştırıcılara kılavuz olmak; 
cl Birim Ki'aplıklanndak' özel nitelikteki Danışma De^meleri'n-

den kolaylıkla yararlanmak için «Birim Kitaplıklan Toplu Katalogu» nu 
yapmak; 

d) Birim Kitaplıklanndaki özel nitelikteki Danışma'Dermeleri'nin 
geüşmes ne yardımcı olmak; 

e) Katalogların hazırlanış, düzenleniş ve kullanılışında ortaya çıkan 
sonmlann çözümlenmesinde kataloglama ve sınıflama görevlileri ile 
genel ve özel Danışma Dermeleri'nin seçiminde sağlama görevlileri ile 
Toplu Katalog çalışmalannın sağlıklı ve hızlı bir biçimde ilerliyeb'lmesi 
için Birim Kitaplıklan ile, işbirliği yapmak; 

f) Kitaplık Bültenini çıkarmak; 
gl Yeni yayınların uygun yerlerde serig lenmeshıi ve bunların 

tanıtılmasını sağlamaktır. 

ödünç Verme Görevleri : 

Madde 15 — ödünç Verme işlemleri ile ilgili görevler şunlardır : 
al Kitaplık içinde incelenmek üzere okurlara yayın ayırmak; 
b) Dışarıya ödünç kitap vermek ve bunlarla ilgili kayıt ve İzleme 

İşlemlerini yapmak; 
c) Okurlar tarafından geri verilen yayınlarla, Mekanik Hazırlık 

Görevlilerince gönderilen yeni yayınlan roflanndaki yerlerine yerleştir
mek; 

d) Kitaplık Derme'sindeki sürekli yayınların yeni gelen eklerini 
yerlerine yerleşt rmek; 

e) ödünç alınan kitaplar hakkında aylık ve yıllık istatistikler ha
zırlamak: 

fi Kitaplığın dü>en ve temizliğini sağlamak, çalışma saatleri içinde 
kitaplığı acık bulundu'mastır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kitaplıktan Yararlanma 

Kitaplıktan Yararlananlar : 
Madde 16 — Bakanlık Kitaplığı, Maliye Bakanlığı tüm görevlileri

nin yararına açıktır. Bunun dışındaki ilgililer Kitaplık Müdürünün özel 
izni ile Kitaplıktan yararlanabilir. 

Dışarıya ödünç Verme : 
Madde 17 — Okurlar Kitaplıktaki yaymlan şu koşullarla ödünç 

alabilirler : 
a) Maliye Bakanlığı veya Bakanlık dışından yapılacak resmî baş

vurmalarda, başvuranların ödünç almak istedikleri yayınlar hakkında 
resmî yazı getirmeleri zorunludur. 

b) Maliye Bakanlığı görevlilerinden kendileri adma ödünç kitap 
almak isteyen okurlann, Bakanlığın görevlisi olduklarına dair kimlik 
belgesi göstermeleri veya Kitaplıktan sağlayacaklon aynı anlamdaki 
(örnek : 1) Kimlik Belgesini Özlük işleri Müdürlüğüne onaylatarak Ki
taplığa getirmeleri zorunludur. 

c) Okurlar, Kitaplıktan ödünç almak istedikleri her kitap için üst
lenme niteliğinde olan (örnek : 2) Alındı Belgesi doldurmak zorunda
dır. 

d) ' Kitaplıktan bir defada en çok üç kitap ödünç alınabilir, daha çok 
savıda kitap alınması, Maliye Tetkik Kurulu Başkanının Kitaplık Mü
dürüne vereceği f örnek : 31 Yetki Verme Belgesine bağlıdır. 

e) Dışanya ödünç kitap alan okur. aldığı kitabı temiz kullanmak 
ve ödünç aldığı süre cinde geri vermekle yükümlüdür. 

f) Okurlar kendileri adma Kitaplıktan dışanya ödünç almak is
tedikleri kitaplan en çok 15 gün süre için alabilirler. Gerekli durumlarda 
orıbeşer günü geçmemek kaydı ile bu süre iki kez uzatılabilir. Ancak 
söz konusu kitapları başkası da istiyorsa, ikinci veya üçüncü süreler 
kısıtlanabilir. 

g) ödünç verme süresi iki defa uzatılan kitaplann ikinci uzatma 
süresini geçirmeden Kitaplığa geri verilmesi zorunludur. Eğer ödünç alı
nan kitaplar başkası tarafından istenmiyorsa ve aynı kişi tarafından yine 
alınmak istenirse kitap rafta iki gün bekletilir. Bu süre içinde başkası 
tarafından aranmazsa aynı kişiye yeniden verilir. 

hl Geri verilecek kitaplann. K'taphkça doldurulup ödünç kitap 
venne sırasında okurlara verilen (örnek : 4) Okur Kartı ile beraber ge
tirilmesi zonmludur ödünç verme süresi dolmuş kitaplar, Okur Kartı 
ile beraber -greri getirilmedikçe veniden kitap alınamaz. 

ı) Sözlükler, ansiklopediler, atlaslar gibi Danışma Kitaplan el 
veya daktilo ile yazılmış yapıt ve çalışmalar, Süreli yayınlar, yeniden 
alınması ve yerine konulması mümkün görülemiyen kitaplar. Kitaplık
tan dışanya ödünç verilemez; ancak çok zorunlu koşullarda ve islendiği 
anda geri verilmek üzere. Maliye Tetkik Kurulu Başkanının (örnek : 31 
Yetki Vemıe Belges' ile günü birliğine verilebilir. 

j) Kitap okurlarda iken. başkalan tarafından da ayırtılabilir. is
tekler çoksa bu ayırma başvurma sırasına 'göre yapılır Kitap geri geti
rildiğinde ilk ayırtan kişiye verilir. Ayırtılan kitaplar K'taphğa geldiği 
günden başlıyarak en fazla iki 'gün bekletilir. 

Gününde Getirilmeyen Yayınlar: 
Madde 18 — Kitaplıktan ödünç alman yayınlar, geri verilmesi ge

reken gün akşamına kadar geri getirilmezse ödünç alan okur birer hafta 
aralıkla (Örnek : 5 ve 6)Uyarma Bildirileri ile iki kez uyarılır; bun
dan da sonuç alınamazsa yitirilmiş işlemi görerek 19 uncu ve 20 inci 
maddeler uygulanır. 

Yitirüen Yayınlar : 
Madde 19 — ödünç alman yayınların yitirilmesi, yırtılması, temiz 

kullanılmaması durumunda değerleri, sürüm değerleri üzerinden, bunu 
yapanlara ödetilir. Yaym sürümde yoksa cütli tıpkı basımı yaptırılır; 
parası bunu yapana ödetilir. 

Madde 20 — Yitirdiği yayınları, ödünç alırken doldurduğu (ör
nek : 2) Almdı Belgesi gereğince, ödemeyenler hakkında gereken 
(örnek : 7) Yasa Kovuşturması, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Madde 21 — Kitaplıktan ödünç aldıklan yayınlan yitirenler, bun
ların değerini ödemedikçe Kitaplıktan dışanya ödünç yaym çıkarta-
mazlar. 

Çılışma Saatleri: 
Madde 22 — 
a) Kitaplık, Bakanlığın günlük çalışma saatleri içinde açıktır. 
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b) Dışarıya ödünç kitap verme işlemleri normal çalışma süresinden 
yarım saat önce sona erer. 

c) Olağan üstü haller dışında, genel sayım ve gözden geçirme do-
layısiyle yılda bir kez 16 günü geçmemek üzere okurlara kapalıdır. 

Yürürlük : 

Madde 23 — «Maliye Bakanlığı Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında» 
29/5/1/936 gün ve 29©6 sayılı Yasa'nm 4 üncü maddes-ne göre hazırlanan 
bu Yönetmelik, Bakanlık Katmın onayı ve Resmî Gazete'-de yayımı 
tarih nde, yürürlüğe girer. 

E K L E R 

Maliye Tetkik Kurulu 
Kitaplık Müdürlüğüne 

Soyadı : 
Adı : 
tş adresi : 
Ev adresi : 

Bakanlık Kitaplığından vararlanmak isteyen, yukarıda kim 
ligi yazılı okur, Bakanlığımız görevlilerindendir. / /187 

özlük işleri 
Müdürü 

1. örnek : Kimlik Belgesi, ölçüleri 7,5 x 12 fi sm. 

Soyadı 
| Adı 
5 tş adresi 
0 

Yer Nu. 
S Yazarı 
9 Adı : 
d Geri verileceği 
t* 

tarih ; 

Bakanlık Kitaplığından ödünç aldığım yukarıda künyesi 
yazılı yayını temiz kullanarak ödünıç aldığım süre içinde geri 
vereceğimi, ters davranışımda adıma uygulanacak Kitaplık 
Yönetmeliği gereğini uygun karşılarım. / /197 

Ödünç alan 
ı İ 

2. Örnek : Alındı Belgesi, ölçüleri 10 X 15 sm. 

Bakanlık Kitaplığı 
Müdürlüğüne 

Soyadı 
Adı : 
tş adresi : 

Yukarıda kimliği yazılı okur, Bakanlık Kitaplığından aşa
ğıda yazılı yayınlan gün için ödünç almağa yetkilidir. 

Maliye Tetkik Kurulu 
Başkanı 

Nu, : 
Soyadı : 
Adı : 

Yukarıda kimliği yazılı kişi Maliye Bakanlığı görevlisi ola 
rak Bakanlık Kitaplığından dışarıya ödünç yayın çıkartmağa yet
kilidir. 

îllşki keserken kar*tm geri Verilmesi .gerekir. 

Geri geleceği 
gün 

Geri geldiği 
gün 

Geri geleceği 
gün 

Geri geldiği 
gün 

4. Örnek : Okur Kartı, ölçüleri 7,5 X 12,5 sm. 

T C. 
Maliye Tetkik Kurulu 
Kitaplık Müdürlüğü 
Sayı 

/ /197 

Sayın 

Bakanlık Kitaplığından ödünç aldığınız aşağıda künyes 
yazılı yayınların ödünç verme süresi dolmuştur. 

Bunların en kısa sürede geri verilmesini rica ederim 

Kitaplık Müdü.ü 

5. örnek :J Uyarma Bildirisi, ölçüleri 10 X 15 sm. 

T C. 
Maliye Tetkik Kurulu 
Kitaplık Müdürlüğü 
Sayı 

Sayın 

/ /197. 

Bakanlık Kitaplığından ödünç aldığınız, aşağıda künyesi ya
zılı yayınların, ödünç alma süresini doldurmuş olmanız nedeniyle 
Kitaplığa geri verilmesi bildirildiği halde bu uyarmamız karşılık
sız kalmıştır. 

Kitaplık Yönetmeliğinin 20 Maddesi gereğince adınıza yasa 
kovuşturmasına geçileceğinden^söz konusu yayınların bir an önce 
geri verilmesini dilerim. 

Kitaplık Müdürü 

S Örnek : Yetki Verme Belgesi ölçüleri 10 * ıb s*n 6. örnek : İkinci Uyarma Bildirisi ölçüleri 10 y 15 sm 
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T.C. 
Maliye Bakanlığı 
Maliye Tetkik Kurulu 

S a y ı 

Baş Hukuk Müşavirliği ve 
Mutıakemat Genel Müdürlüğüne 

Adı ve Soyadı 

ödünç aldığı tarih, 

Ödünç aldığı yayın 

/197 

Bakanlık l^taıpltğıadan yatanda adı ve soyadı, ödünç aldığı tarih 
ve ödünç aldığı yayın bildirilen okur, ödünç aldığa yayını kitaplığa geri 
getirmemiştir. 

Kendisine, ödünç verme süresini doldurduğu için, aldığı yaymı geri 
getirmesi, örneği ekli uyarmalar İle, bildirildiği halde bu çağrıya uy
mamıştır. 

Kitaplık Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca adına yasa kovuştur
ma», yapılmasını ve neticeden Kurul um usa bağlı Bakanlık Kitaplığı 
Müdürlüğüne bügi verilmesini rica ederim. 

Madiye Tetkik Kurulu 
Başkanı 

Eki : Onaylı üç belge örneği 
(7. ö.nek : Yasa Kovuşturması) 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

S İ R K Ü L E R 

İhracat (73/6) 
14/2/1972 tarihli Resmî Gazete'de yayımlana» İhracat Yönetmeli

ğinin 36. maddesüıe istinaden, memleketimiz ile Doğu Almanya arasın
da 1073/74 devresinde mübadele edilecek mallara ait Türk ihraç Mal
ları Listesinde yer alan maddeler kontenjanlarından aşağıda belirtilen 
miktarlarm satışına müsaade edilmiştir. 

D. Almanya'ya 
satışına 

M A D D E A D I müsaade edilen 

Nohut 200 ton 
Kuru fasulye 500 » 
Bakla 300 
Mercimek 250 
Diğer turunçgiller 10.000 
Taze üzüm 600 » 
Çekirdekli kuru üzüm 100 
Antep fıstığı 20 
Fındık (kabuklu) 1.000 » 
Fındık (kabuksuz) 1.000 
Badem ı (kabuksuz) 20 » 
Elma 5.000 * 
Çay 30.000 $ 

D. Almanya'ya 
satışına 

M A D D E A D I müsaade edilen 

Defne yaprağı 75 ton 
Yer fıstığı 100 
Kendir, kenevir tohumu 150 » 
Harnup (keçi boynuzu) 250 » 
Palamut palamut tırnağı 400 
Bal mumu 20 •» 

Sebze, meyva konserveleri ve hazır yemek 15.060 $ 
Her nevi meyve konsantreleri 10.000 $ 
Her nevi meyve suları 10.000 $ 
Alkollü içkiler ve şarap 200.000 $ 
Tütün 2.250 ton 
Manyezit 2.500 » 
Borasit 7.500 
Krom cevheri ve konsantresi 30.000 » 
Cıva 500 şişe 
Palamut hülasası 300 ton 
Tavşan derileri (ham veya tabaklanmış veya aprelenmiş) 2.500 adet 
Keçi kılı 106 ton 
Ferrokrom 350 ton 
Ceviz Kütüğünden mamul dipçik 15.000 $ 
Fayans 15 000 $ 
Yalnız saç vidalan 10.000 S 
El aletleri 10.000 $ 
Motorlu kara nakil vasrtalan için kurgunla ve asitli 

$ 

akümülâtörler (6, 12, 24 volt olanlar) 90.000 % 
Gözlük çerçeveleri 10.000 $ 

T E B L İ Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından : 

Türkiye Kızılay Derneğine t e s l i m edilecek bazı malzeme
lerin dahilde alman İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hak
lımda tebliğ: 

Türkiye Kızılay Derneğinin, 4119 ve 1606 sayılı Kanunlarla hariçten, 
gümrük resminden ve ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal hakkına 
sahip bulunduğu malzemeden, çimento, cam- ve demirin memleket dahi
linde imal edilen eşit ve benzerlerinin, sağlığa ve yardıma hizmet mak
sadıyla yapacağı inşaatlarda kullanılması şartiyle ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri ICanununua, 4 üncü maddesinin (j) işaretli fıkrası gereğince, 
anılan maddelerin doğrudan müstahsil müesseseden mubayaa edilmesi ve 
müstahsil müesseseye istisnayı tevsik edici mahiyette bir belgemin muafi
yetten faydalanan tarafından verilmesi kauwüyle dahilde alınan İstihsal 
Vergisinden istisna edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştere
ken kararlaftolmıştır. 

Sözü edilen istisna hükmünün işbu tebliğin Kesm* Ga»ete'de yayım
landığı tarihten itibaren uygulanması gerekir. (28084 - 2394) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

(Sanayi Dairesi: 1973/18) 

10 Mayıs 1973 tarih ve 14531 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış 
olan 82.02.30, 82.05.20, 82.05.30 ve 82.06.90 gümrük tarife ve istatistik 
pozisyonlu maddelerle ilgili Sanayi Dairesi 1I973/17 No. lu tebliğimiz hü
kümleri dahilinde yapılacak ithalâtçı müracaatlarının süresi 23 Haziran 
1973 Cumartesi tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra Bakanlığı
mıza intikal edecek müracaatlar değeriendirilmeyeeetatir. 
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Y ü k s e k Seçim K u r u l u K a r a r l a r ı 
Karar No : 408 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alman 20ı/5/1978 günlü ya

zıda; 14 Ekim 19173 Pazar günü yapılacak olan genel milletvekili, Cum-
huryet Senatosu (C) grufbu üçte bir yenileme ve boş olup birer Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması gereken Eskişehir, Sivas ve 
Unfa illerindeki doldurma seçimlerine adaylıklarını koymak suretiyle 
katılacak memurlarla belediye başkanlarının ve hu seçimler için yapı
lacak önseçimlere aday olarak katılacak siyasî part 1er il ve ilçe yöne
tim kurulları baş/kan ve üyelerinin görevlerinden çekilme süreleri hak
kında kanunlarımızda yeteri kadar açıklık bulunmadığından bu yönden 
bazı tereddütler hâsıl olduğu cihetle, konunun incelenerek gerekli kara
rın verilmesi istenilm ş olmakla, gereği görüşülüp dlüşünüldü : 

24/5/196.1 'gün ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Se
çimi Kanununun 14/7/1966 gün ve 666 sayılı ıKanunla değişik (1) inci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de uygulanan 
25/5/196,1 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 nci mad
desinde memur ve hizmetlilerle beled'ye başkanlarınım genel ve ara 
seçimlerin başlangıcından (2) ay önce, seçimin yenilenmesine karar ve
rilmesi halinde, yenileme kararının ilânından başlayarak 7 gün içinde 
istifa etmed kçe görevli bulundukları seçim çevresinden adaylıklarını 
koyamayacakları, aday gösterilemiyecekleri ve seoilemiyecekleri hükmü 
yer almış bulunmaktadır. 

Aynı Kanunun 14/7/1965 günlü ve 656 sayılı Kamunla değişik 18 
inci maddesinde, «Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî memur as
kerî hâkim ve astsubaylardan ordudan ayrılma hakkmı kazanmış bu
lunanlar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seç'ımin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilânından baş
layarak yedi gün içinde ayrılma isteğinde bulunmadıkça, görevli olduk
ları veya emirleri altındaki askerî birlik ve müesseselerin bulunduğu 
seçim çevrelerinden ve oyverme gününden enaz 60 gün önce ayrılma 
isteğ'nde bulunmadıkça yurdun hiçbir seçim çevres'nden. adaylıklarını 
koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler» hükmü konulmuştur. 

Yukarıda yazılan! 17 ve 18 inci maddelerdeki 'iki aylık ve 60 günlük 
sü-eler genel ve ara (seçimlerin nerelerde yapılacağının kanunla belli 
olduğu hallerde uygulanabileceği düşünülerek konmuş bulunmaktadır. 
Buna karşılık aynı maddedeki yedi günlük sürenin, ne zaman yapılacağı 
seçimin başlangıç tarihinden iki ay önce belli olmayan seçimler için 
konulduğu anlaşılmaktadır. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1254 sayılı Kanunla 
değişik 73 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, Cumhuriyet Senatosunun 
genel oyla seçilen üyelerin'n üçte birinin her iki yılda bir yenileneceği 
belirtildikten sonra müteakip fıkrada, Millet Meclisi Genel Seçimlerinin 
yapılacağı yıla rastlayan yenileme seçimlerinin, Millet Meclisi Genel 
Seçimleriyle birlikte yapılacağı öngörülmüştür. 

Anayasaya 1488 sayılı Kanunla eklenen geçici 112 noi madde ile, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte birinin yenilenmesi ve Cumhuri
yet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulunan üyelikler içn 10 Ekim 
1971 gününde yapılması gereken seçimler, 1973 yılında yapılması gere
ken MdUetveküleri Genel Seçimleriyle birlikte yapılmak üzere ertelen
miştir. 

Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden Cumhuriyet Senatosu (C) 
grubu üçte bir yenileme seçimlerinin de 14 Ekim 1973 Pazar günü ya
pılacak olan Milletvekili Genel Seçimiyle birlikte yapılması gerekeceği 
açıktır. 

24/5/1961 günlü ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Se
çimi Kanununun 3 üncü ve 29/5/19Ö3 günlü ve 238 sayılı Kanunla deği
şik 4 üncü maddelerinde Cumhuriyet Senatosuna seçimle gelecek üye 
sayısı ile seçimin başlangıç tarihi ve oyverme günü belirtilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen Anayasa ve Kanun hükümleriyle her ilin çı
karacağı Cumhuriyet Senatosu üye sayısı, seçimin başlangıç ve oyverme 
günleri belli edilmiş olduğundan 14 Ekim 1973 Pazar -günü yapılacak 
olan Cumhuriyet Senatosu (C) grubu üçte bir yenileme seçimi genel bir 
seçimdir. 

3C4 sayılı Kanunun en son 14/7/1965 günlü ve 656 sayılı Kanunla 
değişik (1) mci maddesinde, 306 sayılı Kanunun 17 ve 18 inci madde
leri hükümlerinin Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygu
lanacağı hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda da izah edildiği gibi, 306 sayılı Milletvekili Seçim' Kanu
nunun 17 nci maddesinde, aday olmak veya aday gösterilmek içm istifa 
etmek zorunda bulunan memur ve hizmetlilerle beled ye başkanlarının 
genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenme
sine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilânından başlayarak 
yedi gün içinde istifa etmeleri gerektiği giibi aynı Kanunun 656 sayılı 
Kanunla değişik 18 inci maddesinde de, her sınıftan muvazzaf subay
larla askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan ordudan ayrılma 
haklarım kazanmış bulunanların genel ve ara seçimlerin başlang .̂cmdan 
iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmes halinde yenileme 
kararının ilânından başlayarak yedi gün içinde ayrılma is'eğmde bulun
madıkça, görevli oldukları veya emirleri altındaki askerî birlik ve mües
seselerin bulunduğu seçim çevrelerinden ve oyverme gününden en az 60 
gün önce ayrılıma isteğinde bulunmadıkça, yurdun hiçbir çevresinden 
adaylıklarını koyamıyacakları, aday gösterilemiyecekleri ve seçilemi-
yecekleri öngörülmüştür. 

Şu halde 14 Ek :m 1973 Pazar günü yapılacak olan Gene] Milletve
kili Seçimi ile Cumhuriyet Senatosu (C) grubu üçte bir yenileme seçim
lerine girecek memur ve hizmetlilerle belediye başkanları ve muvazzaf 
subay, askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan 306 sayılı Kanu
nun 17 ve değişik 18 inci maddeleri gereğince istifa etmek veys göre
vimden ayrılma isteğinde bulunmak zorunda olanların seçimlerin baş
langıç tarihi olan 3 Ağustos 1973 tarihinden iki ay ve oyverme günün
den en az 60 gün önce istifa etmeleri veya ayrılma isteğnde bulun
maları gerekir. 

Öte yandan, 13/7/1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 33 üncü maddesinin 3 üncü bendinde «il ve ilçe yönetim kurulları 
başkan ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim^err/ie 
i'gili önseçimlerde görev yaptıkları seçim çevresinde aday olabilmek 
için, önseçim gününden 90 gün önce bu görevlerinden çekilmek zorunJa-
dırlar» ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13/7/1965 gün ve 
648, 14/7/1965 gün ve 666 sayılı Kanunlarla değiştirilmiş olan 15 UA-I 
maddesinde, «Siyasî Partiler, aday listelerini ve adaylarının listelerdeki 
sıralarını kanuna ve kendi tüzük ve Yönetmeliklerine göre seçim kurul
larının denetiminde oyverme gününden önceki 42 nci gün yapılacak bir 
önseçimle tespit ederler* hükmü yer almıştır. Bu hükümlere g'öre Mil
letvekili Genel Seçimi ile Gene! bir seçim olan Cumhuriyet Senatosu 

(C) grubu üçte bir yenileme seçimi için oyverme gününden önceki 42 :ic 
günde yapılacak olan önseçimlerle ilgili olarak bulundukları yerlerde 
aday olmak isteyen siyasî partiler il ve ilçe yönetim kurulları başkan 
ve üyelerinin önseçim gününden 90 gün önce görevlerinden çekilmeleri 
gerekmektedir. 

304 sayılı Kanunun 29/5/1963 gün ve 238 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan dördüncü maddesinin son bendinde «Cumhuriyet Senatosun
da boşalan yerler için ara seçimi yapılmaz. Ancak üçte bir yenile
me sırasında bu açık yerler de doldurulur» hükmü konulmuştur Kanun 
koyucu Cumhuriyet Senatosunda boşalan yerler iç'n yapılacak secim 
bir ara seçimi olarak nitelendirmediğine göre bu seç'm 3C6 sayılı Kamı 
nun 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen seçimlerin yenilenmes ne bea 
zemektedir. Gerçekten Cumhuriyet Senatosu üyeliklerinden kaç tanesi 
nın hangi illerde boşalacağı ilgililerce önceden bilinemez. Bundan başka 
seçimin başlangıç tar'hine çok yakuı bir zamanda vukua gelecek boşal
maların memur ve hizmetlilerle belediye başkanlarının ve subay, askerî 
memur, askerî hâkim ve astsubaylardan ve siyasî partilerin i l ve ilçe yö
netim kurulları başkan ve üyelerinden görevlerinden çekilme'eri gere 
kenler görevlerinden hangi tarihlerde çekileceklerini kestiremezler. Ka
nun koyucunun bazı kişileri bu yüzden seçilme hakkından yoksun bı
rakmayı düşündüğü kabul edilemez. O halde nerelerde kaç Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğinin boşaldığının ve seçim yapılacağının Kurulumuzca 
ilân edilmesi zorunludur. 306 sayılı Kanunun 17 ve 18 inci maddelerine 
göre bu gibi yerlerden aday olmak isteyen ve görevden çekilmeleri z> 
runlu olanların ve 648 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkra 
sındaki önseçim adayı olmak isteyen siyasî partiler il ve ilçe yönet..n 
kurulları başkan ve üyelerinin görevlerinden Kurulumuzca Resmî Ga 
zete ile ve Türkiye Radyoları ile yapılacak ilânı kovalayan 7 gün ıçinae 
çekilmeleri gerekir. 
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Kurulumuzca yapılacak İlâna gelince, Genel Milletvekili seçiminde 
illerin çıkaracağı Milletvekili sayısının bu seçimin başlangıç gününden 
15 gün önce Resmî Gazete ve radyo ile yayınlanması 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 7 nci maddesi hükmü gereğidir. Bu hükmü şev
kinde kanun koyucu nerede kaçar Milletvekilinin seçileceğinin yurttaş
lara duyurulması amacını gütmüştür. Bu durumda 14 Ekim 1973 Pazar 
günü nerelerde hangi çeşit seçimlerin yapılacağının ve buralarda ne 
maksatla kaçar Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve milletvekilliği için se
çim yapılacağının Kurulumuzca Uân edilmesinde yarar vardır. O halde, 
yukarıdaki kanun hükmüne kıyasen seçimlerin başlangıç tarihi olan 'i 
Ağustos 1973 gününden 15 gün önce Kurulumuzca Resmî Gazete ve Tür
kiye Radyoları ile seçim yapılacak yerlerle oralarda ne kadar Cumhuri
yet Senatosu Üyesi ve Milletvekili seçileceğinin ilân edilmesi gerekir. 

Eonuç 1 — 14 Ekim 1973 gününde yapılacak Genel Milletvekili se
çimi ile Cumhuriyet Senatosu üçte bir (C) 'grubu (yani Ağrı, Amasya 
Antalya, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Erzu
rum. Hakkâri, Hatay, istanbul, İsparta, Kars, 'Kütahya, Mardin 
Muş, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Van. Yozgat) illerinde yenilenmesi 
seçiminde, 306 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yazılı, görevli bulun 
dukları seçim çevrelerinden aday olmak isteyen veya aday gösterilecek 
olan memur ve hizmetlilerle belediye başkanlarının ve aynı Kanunun 
değişik 18 inci maddesinde yazılı, görevli oldukları veya emirleri altın
daki askerî birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim çevrelerinden aday 
olmak isteyen veya aday gösterilecek olan her sınıftan muvazzaf subay
larla askerî memur, askerî hâkim ve astsubayların, seçimin başlangıç 
tarihi olan 3 Ağustos 1973 gününden 2 ay önce, (yani 3 Haziran 19IZ 
Pazar günü saa t 17.00 ye kadar), bu yerler dışında aday olmak isteyen 
veya aday gösterilecek olan her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî 
memur, askerî hâkim ve astsubayların oyverme gününden en az 60 gün 
önce (yani 15 Ağustos 1973 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar) ayrıl
ma isteğinde bulunmaları gerektiğine, 

2 — Milletvekili Genel Seçimi Ue Cumhuriyet Senatosu (C) grubu 
üçte bir yenileme seçimlerinde, görevli bulundukları seçim çevrelerin
de önseçim adayı olmak isteyen siyasî partüer i l ve üçe yönetim kurul
ları başkan ve üyelerinin ön seçim gününden '90 gün önce (yani 4 Haziran 
1973 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar) bu görevlerinden çekilmeleri 
gerektiğine, 

3 — Boşalmış olan birer Cumhuriyet Senatosu Üyeliklerinin doldu
rulması için 14 Ekim 1973 Pazar günü Eskişehir, Sivas ve Urfa illerin
de yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen veya aday gösterüecek olan 
memur ve hizmetlilerle belediye başkanlarının ve her sınıftan muvazzaf 
subay, askerî memur, askerî hâkim ve astsubayların ve görevli bulun
dukları seçim çevrelerinde önseçim adayı olmak isteyen siyasî partiler 
11 ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyelerinin seçimlerin başlangıcın
dan 15 gün önce Yüksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ve Türkiye 
Radyoları ile yapılacak ilândan itibaren 7 gün içinde görevlerinden çe
kilmeleri gerektiğine, 

4 — Kararın tümünün Resmî Gazete'de ve özetinin Başkanlıkça dü
zenlenecek bir radyo bildirisi Ue Türkiye Radyolarında yayınlanmasına, 

5 — Karar örneğinin bütün i l ve üçe seçim kurulları başkanlıkları 
ile siyasî partüer genel başkanlıklarına bir genel yazı hâlinde gönderil
mesine, 

20/5/1973 gününda oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 41» 
Midyat ilçe ıSeçjim Kurulu Başkanlığından alman 17/5/1973 gün, 

64 sayılı yazıda, yurt dışında bulunan işçilerin daimî seçmen kütüğüne 
yazılıp yazılmayacakları hakkında bir açıklama bulunmadığı, siyasî par
tiler tarafından itiraz üzerine bunların daimî seçmen kütüğüne yazılma
larının istenmesi halinde nasıl hareket edilmesi gerektiği sorulmuş ol
makla, gereği görüşüldü : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 
sayılı Kanunun 24/3/11973 gün ve 1700 sayılı Kanunla değişik 34 üncü 
maddesinin (D) fıkrasında «!Bv halkından seçme yeterliğini ve o seçim 
^bölgesinde oy kullanma Hakkını haiz olup da o esnada yabancı Ülkelerde 
(bulunanlar da ev halkının beyanına göre yazdır» denümek suretiyle yurt 
dışında bulunan seçmen vatandaşların herhangi bir ayırım yapılmaksı
zın seçmen kütüğüne kaydının yapüacağı öngörülmüştür. Bu nedenle 
yurt dışında bulunan işçilerin daimî seçmen tüzüğüne yazılmaları gerek
mektedir. 

29'8 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 1700 sayılı Kanunla deği
şik 110 uncu maddeskıde, kurulların veya kurul başkanlarının kesin ol
mayan kararlarına karşı siyasî partilerin de itiraz edebilecekleri hükme 
bağlanmış olduğu gibi, Kurulumuz Başkanlığının 16/4/1973 gün ve 
1973/15 sayılı Genel Yazısında, 21 Haziran 1)973 gününde sandık seçmen 

listelerinin askıya çıkarılması, 28 Haziran 11973 günü saat 17 de bu lis
telerin askıdan indirilmesi, 1 Temmuz 1973 gününden 3 Temmuz 1973 
günü saat 17 ye 'kadar sandık seçmen listelerine karşı yapılan itirazla
rın ilçe seçim kurulu başkanı bulunan hâkim tarafından incelenmesi ve 
alınacak kararlara göre daimî seçmen kütükleriyle sandık seçmen liste
lerinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekeceği beürtidiği ci
hetle, yurt dışında bulunan isçilerin daimî seçmen kütüğüne yazılmamış 
olması dolayısiyle siyasî partüer tarafından süresinde yapılacak itiraz
ların nazara alınması suretiyle bunların daimî seçmen kütüklerine ve san
dık seçmen listelerine yazılmaları gerekir. 

Sonuç : 1 — Yurt dışında bulunan işçilerin daimî seçmen kütükle
rine yazılmamış olmaları halinde siyasî partüer tarafından süresinde 
yapılacak itirazların nazara alınması suretiyle bunların daimî seçmen kü
tüklerine ve sandık seçmen listelerine yazılmaları gerektiğine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 
3 — Kararın birer örneğinin Mardin I I ve Midyat ilçe Seçim Kurul

ları Başkanlıklarına gönderilmesine, 
21/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 439 
Kadıköy Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman 22/5/1973 

günlü ve 1617 sayüı yazıda; 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
sandık seçmen listesinin üçer yüz kişilik seçmenler halinde düzenlenmesi 
gerekip, bunlar askıya çıkarıldığında, itiraz edenlerin de ilâvesi halinde, 
listedeki seçmen sayısının üç yüz kişiyi tecavüz etmesi zarurî olacağın
dan, bu suretle her listenin üç yüz kişiyi tecavüz etmesinde bir sakınca 
olup olmadığının, sakınca görüldüğü takdirde ne şekilde hareket edilmesi 
gerekeceğinin bildirilmesi istenmekle, konu incelendi, gereği görüşülüp 
düşünüldü : 

1 — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesi hük
münce, ilçe seçim kurulu, kendisine verilen kütük nüshası üzerinden, 5 
ve 30 uncu maddelerdeki esasları gözönünde tutarak, o ilçede yapılacak 
seçimler için, oy verme gününden önce, Yüksek Seçim Kurulunca belli 
edilecek süre ve zaman içerisinde, sandık bölgelerimi tespit eder ve seç
menleri, kütükdeki teselsüle ve seçmen sıra numarasına göre sandık seç
men listelerine ayırır. 

Aynı Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri hükümlerine göre de; seçim
lerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir; her seçim bölgesi de gerektiği 
kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi esas itibariyle 300 seç
meni kapsamakla beraber bir seçim bölgesindeki seçmen sayısı 400 ü aş
madığı takdirde seçmenler oylarını bir sandıkda verebilirler. 

Seçmenlerin oturdukları yerlere en yakın sandıkta oy-vermesinin 
sağlanması, '298 sayılı Kanunun ilkelermdendir. Bu ilke ile beraber böl
genin özellikleri ve seçmenin en kolay ve rahat bir şekilde oyunu kullan
masının sağlanması gibi esasların da gözönünde tutulması gerekir. 

2 — Bu esaslar ve kanun hükmü gözönünde tutulursa; üçer yüz 
kişilik seçmenler halinde düzenlenen sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarıldığında itiraz edenlerin ilâvesi ile her listenin seçmen sayısının üç-
yüzü tecavüz etmesinde hiç bir sakınca yoktur. Esasen Kanunun beşinci 
maddesinin hükmüne göre bir sandıkta 400 ü aşmayan seçmenin oy kul
lanabileceğine, seçmenin oyunu kolayca kullanabilmesi için yerin özel
likleri de gözönünde tutularak sandık bölgelerinin tespiti yönünün ilçe 
seçim kurullarının takdirine bağlı bulunacağına göre bu suretle askıdan 
indirilecek ve 298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 46 nci 
maddesine göre kesinleşecek seçmen Üstelerinin 400 ü aşmamak kaydı 
ile 300 seçmenin üstüne çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmamak
tadır. 

Sonuç ; 1 — Askıya çıkardan ve yapılan itirazlarla üçyüz seçmeni 
aşan sandık seçmen listelerinin, her liste 400 seçmeni aşmamak kaydiyle, 
ilâveler yapüarak düzenlenmesinde satanca bulunmadığına, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yaymlanmasma, birer örneğinin is
tanbul t l ve Kadıköy Birinci İlçe 'Seçim Kurulları Başkanlıklarına gönde
rilmesine, 

'25/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi, 

Karar No : 443 
Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman 22/5/1973 gün 

ve 114 sayılı yazıda; başka yerlerden gönderilen örnek I/B savüı cet
vellerde ikametgâh olarak gösterilen yer adlarının Midyat mahalle ve 
köylerinde mevcut olmadığı, bazılarının da doğum kayıtlan yazılmadığı 
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bildirilerek, bunlar hakkında ne gibi işlem yapılacağı sorulmakla, ge
reği görüşülüp düşünüldü : 

'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 
sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 28 mcı maddesinde, hazırla
nacak daimî seçmen kütükleri ile bu kütüklere dayanılarak düzenlenecek 
olan seçmen listelerinin, seçmen olan vatandaşların eksiksiz olarak tü
münü kapsaması ve böylece bütün seçmen vatandaşlara oy kullanma im
kânının sağlanması kuralı yer almıştır, 

örnek I/B sayılı cetvellere yazılmış olan seçmenlerin kendi ika
metgâhlarının bulunduğu saçım bölgesi daimi seçmen kütüğüne yapıla
bilmelerini sağlamak için, yazıldığı sırada noksan bırakılmış olan hu
susların mahallî zabıta aracılığı ile veya ilçe köylerinde ikamet eden
leri tanıyanlardan sorulmak suretiyle yahut başka yoilaıdan yararlanı
larak tespitine çalışılmalıdır. 

Bu araştırmalardan bir sonuç elde edilemediği takdnde örnek I/B 
cetvelin düzenlendiği ilçe seçim kuruluna başvurulmak suretiyle seçmenin 
yazıldığı yerde sayım ve yazımı yapan memuı veya mahallî zabıta ara

cılığı de, sayım ve yazım günü bulunduğu yer sakinlerinden, otelde ya
zılmış ise otel müşteri kayıt defterinden ve diğer yollardan yararlanılarak 
noksan bırakılmış olan hususların tamamlanmasına çalışılmalıdır. 

Ancak, bütün bu araştırılmalar sonucunda, kayıtlı olması gereken 
yer veya doğum kaydı tespit edilemeyen seçmenlerin daimî seçmen kü
tüğüne kaydedümeleri gerekmez. 

Sonuç : 1 — Başka yerlerden gönderilen örnek I/B sayılı cetvel
lerde yazılı seçmenlerden ikametgâh adresi belli olmayanların veya do
ğum kayıtları yazılı bulunmayanların, ilçe seçim kurulu başkanlarına 
kanunen verilmiş bütün yetki ve imkânlardan yararlanılarak tespit olun
masına çalışılması, bu araştırmalar sonunda noksan bırakılmış olan hu
susların tespitine imkân bulunmadığı takdirde bu seçmenlerin daimî 
seçmen kütüğüne yazılmaması gerektiğine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayımanmasına, 
3 — Kararın birer Örneğinin Mardin H ve Midyat ilçe Seçim Ku

rulları Başkanlıklarına gönderilmesine, 
25/5/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

e-

İ L Â N L A R 
Akçaalan Belediye Başkanlığından • 

Kütahya 

Elektrik Şebekemizden çıkan aşağıda müfredatı yazılı malzeme
ler 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince satış edilecektir. 
İsteklilerin ayrı ayrı veya birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına verme
leri postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

Tah. Muh. 
bedeli G. teminatı İhalenin 

Malzemenin emsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Bakır tel 2 Ton 50.000,— 3.750,— 25/6/1973 15.00 
Demir direk 17 Adet 20.500,— 1.530,— » » 
Ağaç direk 125 Adet 7.500,— 562,50 » » 

7 1 6 6 / 4 - 2 « 
Buldan Sağlık Merkezi Baştabipliğinden : 

M. bedeli G. teminatı İHALENİN 
Cinsi Miktar Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Koyun eti 500 Kilo 13.750,— 1.031,25 1/6/1978 Cuma 10.00 
Erkeç eti 600 Kilo 12.000,— 900,— » » 10.30 
Soma linyit maden 
kömürü 25 Ton 6.875,— 515,62 » » 10.45 
Ekmek 3400 Kilo 5.100,— 328,50 » » 11.00 
Bakkaliye erzak 17 Kalem '10.857,50 814,32 » » 11.15 
Manav er zağı 22 Kalem 6.570,— 492,75 » » 11.45 
ilaç ve sıhhî 
malzeme 29 Kalem 2.1©6,40 162,48 » » 12.00 

Yukarıda yazılı maddeler 2490 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ge
reğince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin teminat-
lariyle birlikte Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair, 'Sağlık Merke
zinde toplanacak Komisyona belge ibraz etmeleri lâzımdır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Sağlık Merkezi Baştabipliğine mü
racaatla şartnameyi bedelsiz olarak alabilecekleri ilân olunur. 

7135 /1-1 
• ' 

Karadeniz Ereğlisi Kadostra Hâkimliğinden: 

0972/93 
Davacı Mehmet Kuzu tarafından davalı Kışla Mahallesinden Havva 

kocası Halil aleyhine açmış olduğu itiraz* iptal ve tescil davasının yapı
lan açık duruşması sırasında : 

Davalı Havva kocası Halil 'adına çıkarılan tebligatın gösterilen 
adreste bulunmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan, ilâ
nen tebligat çıkarılmasına karar verilip, adıgeçen davalının duruşmanın 
bırakıldığı 14/9/1973 Cuma günü ısaat 9.00 da bizzat hazır bulunması, 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde hakkınızda gıyap 

karan çıkanlacağmdan, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 6924 

— — • — — 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden ; 

4 X 300 MW takatli Afşin - Elbistan Santralı için 4 adet 1020 ton/saat 
kapasiteU, asgarî 950 kcal/kg alt ısı değerli düşük 'kalite linyitle çalışır 
buhar üretim tesisi ve yardımcılan satın alınacaktır. 

1. Bu işe talip olan firmaların : 
A — Benzeri kapasite ve tipte asgarî üç buhar üretim tesisinin mü

hendisliğini, imalâtını, montajmı ve/veya montaj nezaretçiliğini yapmış, 
tesislen başarılı bir şekilde işletmeye almış olmaları 

B — Düşük kaliteli linyitin hazırlanması ve yakılmasında kâfi tec
rübeye sahip olmalan gerekmektedir. 

2 . Bu iş için teklif verecek firmaların Önceden Türkiye Elektrik 
Kurumunun aşağıdaki adresinden «ihaleye iştirak belgesi» almalan şarttır. 

Türkiye Elektrik Kurumu Santrallar Dairesi Başkanlığı Necatibey 
Cad. No. 3 Maro Han Kat 7 Sıhhiye - Ankara 

Firmalar, ihaleye iştirak belgesi alabikmek için Türkiye Elektrik 
Kurumu tarafından hazırlanan «iştirak belgesi şartnamesi» ni iş sahi
binin yukarıdaki adresinden şahsen veya posta ile bedelsiz olarak temin 
edebilirler. Bu şartnamede yer alan somların tam ve doğru olarak cevap
landırılarak, ekleri ile birlikte 12/7/1978 günü saat 17.00 ye kadar aynı 
adrese tevdi edilmesi gerekmektedir. 

Firmaların yeterlik durumlannm iş sahibi tarafından incelenmesini 
müteakip, ihaleye iştirak belgelerinin veriüp verilemeyeceği hususu ken
dilerine bildirilecektir. 

3. ihale şartnamelerinin nasıl ve ne zaman temin edileceği, teklif
lerin nasıl ve ne zaman verileceği ihaleye iştirak belgeleri üe birlikte 
firmalara bildirUecektir. 

4. Türkiye Elektrik Kurumu 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

6322/2-2 

•9 

Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No. : 1973/14 
K. No. : 1973/29 

( K A R A R ) 
Hâkim : Süleyman Albayrak 13388 
Kâtip : îlyas Bulut 
Davacı: Hüseyin Özbektaş, Vekili: Avukat Vahap Altay 
Davalı: Sultan Özbektaş, Hüseyin kamsı, (Adresi meçhul) 
Dava : ihtar 
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine ikame olunan ihtar dava

sında, davalının ilânen tebliğden itibaren bir ay zarfında davacmın Yarlı 
Köyündeki evine dönmesi, dönmediği takdirde aleyhinde terk sebebiyle 
boşanma davası açılacağına karar verilmiş olmakla hüküm davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 6948 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Sarımsaklı Tohum Üretme Çift
liği Müdürlüğünden : LÜLEBURGAZ 

Kuru çayır otu satın alınacaktır. 
1 — 200 ton balyalanmış kuru çayır otu kapalı teklif alınmak 

suretiyle şartnameye göre satın alınacaktır. 
2 — Teklif verme müddeti 12 Haziran 1973 Salı günü saat 15.00 e 

kadardır. 
Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
3 —• İşin katî teminatı ihale bedelinin \% 10 u üzerinden ilk parti 

tesliminden tahsil edilecektir. 
4 — Şartnameler bedelsiz olarak Çiftlikten temin edilebilir. 
5 — Çiftliğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işi ihale 

edip etmemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
7297-1/1-1 

Kavak ağacı satılacaktır. 
1 — Çiftliğimiz arazisinde yetiştirilen muhtelif boyda 90O adet 

kavak ağacı kapalı teklif almak suretiyle şartnamesine göre kesim ve 
nakliyesi alıcıya ait olmak üzere satılacaktır. 

2 — Satış 11/6/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Çiftlikte yapı
lacaktır. Teklifler bu tarihe kadar verümiş olacaktır. Postadaki gecik
meler nazarı itibare alınmaz. 

3 — İhaleye iştirak edecekler geçici teminat olarak TL. 1.000.— 
(Bin lira) yatıracaklardır. (Bu meblağa tekabül eden banka teminat 
mektubuda olabilir.) 

4 — Şartnameler bedelsiz olarak Çiftlikten temin edilebilir. 
5 — Çiftliğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 

yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
7297 -2/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6 ncı Bölge Müdürlü
ğünden : 

1 — Çekerek - Sorgun ve Alaca - Yozgat iltisak yoluna çekilecek 
32251 M3. stabilize malzemesinin ihsar, 'yükleme, nakil, boşaltma ve 
fjgüresi işi 7/6/1973 Perşembe günü saat 15.00 de pazarlık suretiyle 
Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarümıştır. 2 »-^Muhammen be
deli 430.217,39 lira olup, Muvakkat teminatı 23.O0O.— liradır. 3 — Buna 
ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin en geç 4/6/1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna 
kadar dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine keşıl' 
bedelinin yarısı kadar benzeri iş yaptığını gösterir belge Veya mu
hammen bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, banka referans 
mektubu, founu tevsik eden malî durum bildirisi, yapı araçları ve taah
hüt bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1973 
malî yılı ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte 
Komisyonumuza müracaatları üân olunur. 7403 /1-1 
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Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1973/15 
Davacı Kızıltepe'nin Şemmika 'Köyünde oturur İsmail kızı Ga

zali Bozkurt ile dayalı eşi davalı Mersi'nin Bekirde Köyünde oturur 
Hüseyin oğlu, Yusuf Bozkurt arasında cereyan eden geçimsizlik sebe
biyle boşanma davasının yapılan açık duruşması şuasında : 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 
7/6/1973 günü saat 10.25 te duruşmada hazır bulunmadığı takdirde 
kendisine gıyap tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 7325 / 1-1 

Muğla Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

,1972/1077 
Davacı Muğla Çaybükü 'Köyünden Fatma Şenol vekili Avukat 

Baki Engin tarafından davalı Mehmet Nuri Sayit Ali aleyhine açı
lan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Mehmet Nuri Sayıt Ali istanbul Hacı Mustafa Efendi 
Mahallesi Camii Şerif bılâ No. da adresi gösterilmişse de bu adresle 
olmadığından namına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edildiği ve za
bıta marifetiyle yapılan tahkikattada açık adresi bilinemediğinden 
ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Mehmet Nuri Sayıt 
AU'nın hakkındaki boşanma davası 15/6/1973 günnüe tayin edilmiş 

olup, mezkûr günde duruşmada hazır bulunması ilânen tebliğ olunur 
7315 /1-1 

• — 

Şereflikoçhisar 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/555 
Davacı İdris Yıldırım ve arkadaşları vekili Av. Muammer Alıcı 

tarafından Hatice Et ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu tapu tes
cili davasının yapılan duruşması sırasında : Davalılardan Duran Bah-
çeci'nin adresi belli bulunmadığından davalı Duran Bahçeciye ilâne.ı 
davetiyenin tebliğine karar verilmiş olup, davalı Duran Bahçeci'nin 
1 inci Asliye Hukuk |Mahkemesinde yapılacak 5/6/1973 tarihli du
ruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam olunacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur . 7816 /1-1 • 

Ankara ISular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• İdaremizce Bağcılar, K. Kıran, Kayaş, Bülbülderesi, Aydm-
Iıkevler'de yapılacak boru hendek hafriyatı işi açık eksiltme suretiyle 
ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 49.229,37 lira olup, Geçici teminatı 3.692,20 
TL. dır. 

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

4 —• İhale Alım Satım Komisyonu huzurunda 12/6/1973 günü 
saat 15.00 de yapılacaktır. 

ı5 — Teminat vermeyen ve eksiltmede hazır bulunmayanlar Ko
misyonca kabul edilmez. 

6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 7404 / 3-1 

• — : — • • 

Kayseri 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/142 
Davacı Mehmet Hasarpa vekili Avukat Ali Gengeç tarafından da

valılar Mehmet kardeşi Saniye ve arkadaşları aleyhine açtığı izaleyi 
şüyuu davasının yapılan muhakemesinde : 

Davalı Mehmet kardeşi Samye'nıin adresi meçhul bulunduğundan 
ilânen davetiye ve dava dilekçesi tebliğ edilmiş ve gııyap kararının da 
ilâruen telbliğinıe karar verilmiş bulunmakla duruşma günü olan 
12/6/1973 iSalı saat 9.00 da duruşmaya gelmediği veya kendisini bir 
vekille temsil etmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6923 • 

Trabzon Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden : 

1971/1813 
Davacı Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü vekili Avukat Nerg;s Tanrı-

kulu tarafından Turanlar Kollektıf .Şırketa adına Ala Turan, Fevzi Yıl
maz, Necdet Kalaycı ve Nizamettin Atmaca aleyhine açılan tazminat 
davasının yapılan duruşmasında : 

Mahkememizin Iİ4/3/1973 tarih 19711/1813 esas ve 1973/242 karar 
sayılı ilâmı ile 1.066,70 liranın müsteselsilen davalılardan tahsiline karar 
verümiş olduğundan ve ıbu davada adresleri meçhul bulunan Fevzi Yıl
maz ve Necdet Kalaycı'ya işbu hüküm özetinin Resmî Gazete ile tebli
ğine mahkemece karar verildiğinden ilâm tebliği yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet üân olunur. 6940 

— — • 

Gümüşhane Asliye Hukuk İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1970/230 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 

davalılar Hilmi Gündoğdu, Ağa 'Pezik ve Turhan Çolak hakkında açılan 
tazminat davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Turhan Çolak Kayseri Kayabaşı Mahallesindeki ad
resi meçhul olduğundan dava dilekçesi ve gıyap kararı ilânen tebliğ 
edilmiş dosyanın müracaata bırakılıp yenilenmesi nedeniyle davalıya 
duruşma gününün ilânen tebliğine karar verildiğinden adıgeçenin du
ruşmanın bırakıldığı 15/6/1973 günü Mahkememizde hazır bulunması 
veya vekille kendisini temsü ettirmesi yenileme dilekçesi yerine kaim 
olmak üzere üân olunur. 6931 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, murammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Yağlı beyaz peynir) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
'Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Yağlı beyaz peynir, Tah. Fia : 13,75 TL., Miktarı : 95.000 
Kg., M. Bedeli : 1.306.250,— TL. G. teminatı : 52.940,— TL. ihale 
günü ve saati : 18 Haziran 1973, Pazartesi, 11.00 

7088 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kalbul edilmez. 

T. fiyatı M. bed. G. tem. i h a l e 
C i n s i Lira Kr. Miktarı Lira Kr. Lira Kr. günü saati 

Karpuz —,55 fl.36000 Klg. 74.800,— 4.990 — 18 Haziran 1973 
Kavun —,65 136000 Klg. 88.400,— 5.670— Pazatesi 11.30 
T. üzüm 1,40 42000 Klg. 58.800 — 4.190,— 

Tamamı 222.000,— 12.350,— 
7089 / 4-İl 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Adana DSİ. VI. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulu
nan (Ceyhan - Cevdetıye Sol sahil sulaması 1. Ks. inşaatı) işi kapalı 
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeli: (72.500.000,—) TL. olup 
Geçici teminatı : (2.188.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş tPro'gTamına uy
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

1 adet, 2,5 yd3 lük, 3 ad. 1,5 yd3 lük ve 1 ad. 1 yd3 lük olmak üzere 
toplam 8 yd3 lük ekskavatör grubu, Paletli Moto Skreyper 3 ad., Do
zer D7 veya emsali 3 ad., Greyder 2 Ad. Trakskavatör (955 K veya em
sali) 3 ad., Çiftli Keçiayağı iSılindir (Çekicisi ile) 3 Ad,, lastik teker
lekli silindir 1 Ad., pnomatık tokmak 2 Ad., yıkama eleme tesisi 1 Ad., 
Kompresör 30O (cfm) dakikada f:t3 1 Ad., Merkezi beton şantiyesi as
gari 150 MVgün kapasiteli, Vibratör 15 Ad., (5 i satıh, 10 u iğneli), 
kafi miktarda motopomp, su tankeri, Damperli kamyon ve gerekli teç
hizat, 

4 — ihale 15/6/1973 Cuma günü saat (15) de Yücetepe Mahal
lesi 1. Cadde Gülhane - Ankara DSİ. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı 
katında toplanacak olan ıDSt. Merkez Eksütme Komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — ihale tasarısı ve ekleri (100,—) TL. mukabilinde 4. mad
dede yazılı adresten 31/5/1973 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — istekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve inşaat Dairesi 
Başkanlığına 9/6/1973 Cumartesi günü saat (12.00) ye kadar bir dilekçe 
ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye 
aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, 
(A) grubundan en az (72.500.000,—) TL. lık. 
b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
c) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) 3 üncü maddede istenilen ış makinalarını iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır (bulunduracağına dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname, 

7 — istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 12/6/1973 Per
şembe sabahından itibaren DSİ. Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına 
müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 9/6/1973 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamı§ 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 —• ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 15/6/1973 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adreste DSİ. Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikme
ler kabul edilmez. 7021/2-1 • 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. İn Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Balı kesir elektrik 'bağlantısı işi yaptırıla
caktır. 

Keşif bedeli : 486.591,50 lira olup, Geçici teminatı : 23.250,— liradır, 
ihalesi 20/6/1973 Çarşamba günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
15/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. tnş. D. Bşk. lı
ğına müracaat ederek yeterlik belgesi almaia.rı şarttır. 

7174/4-1 

Kapalı zarf usulü ile Zonguldak - Ereğli 24 daireli lojman inşaatı 
işi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli : 3 217.792,50 lira olup, Geçici teminatı : 110.300,— li
radır, ihalesi 20/6/1973 Çarşamba günü saat 11.30 da komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
15/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. tnş. D. Bşk. lı
ğına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7175/4-1 

Kapalı zarf usulü 'ile Zonguldak - Ereğli 24 daireli lojman inşaatı 
işi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli : 2.782.207,50 lira olup, Geçici teminatı : 97 250,— l i 
radır. İhalesi 20/6/1973 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden oır 
saat evveline kadar ımakbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
15/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. Inş. D. Bşk. lı
ğına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7176 / 4-1 

PTT Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğünden : 

1 —• Ünitemizce imal edilen cihazlarda kullanılmak üzere DKP 
sacdan 280 cm yüksekliğinde 150 adet bati ve teferruatı kapalı teklif 
almak suretiyle imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler istanbul - Ümraniye'de 
Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinden 150,,— TL. bedelle temin edile
bilir. 

3 —' Tekliflerin muteber olması için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnameleri satın almaları ve en geç 13 Haziran 1973 Çarşamba 
günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüze yapacakları yazılı müra
caat üzerine kendilerine yeterlik belgesi verilmesi şarttır. 

4 — İhale 18 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 14.00 de 2 nci mad
dede belirtilen adreste yapılacağından istekliler teklif mektuplarının 
aynı gün saat 12.00 ye kadar Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde 
bulunmasını sağlamalıdırlar. 

5 —• Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından Mü
dürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

6 — Tamamlayıcı bilgi 37 61 00/24 numaralı telefondan alına
bilir. 7172 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünün) : 
1 — Eskişehir Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu inşaatı 

işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine gere kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeü : (6.000.000.—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 21/6/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapüacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür

lükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin : 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (163.750,—>) liralık geçici te

minatını, 
B) 1973 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bddiren malî durum bildirisi, 
Teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz su
retiyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) 
yeterlik belgesini, 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Isteküler teklif mektuplarım 21/6/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/6/1973 
Cumartesi günü mesai saati ısonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
61620/4-1 

Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünden: 

\% —ı Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünün aşağıda gösterilen üç ayrı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 'kapalı zarf usulü ile 
ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, ihaleler Üsküdar'da istanbul n Sayılı 
Okullar Saymanlığı binasında yapüacaktır. 

İhale mevzuu ig 
K. bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ h a l e n i n 
günü saati 

'"SSgS K ı m £ ı a ü 1 « W 10.30 
b - Depo binası ikmali ve) 

muhtelif onarım işi İ 
49.602,57 3.720,19 21/6/1973 11.00 

3.922,32 21/6/1973 11.30 e-Eski yemekhane binası ta-) 
dili işi i asAm,6to 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde 
Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltaneye girebilmek için isteklilerin : 
a-) Yukarıda igaret edilen geçici teminatları herhangi bir mal san

dığına yatırarak alınacak makbuzlarını, 
to) 1973 yalına ait ticaret odası belgelerini, 
c) Müracaat dUekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

melerinde beUırtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yansı kadar bir 
isin ka'bıüünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle 
Vilayet Beliğe Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tuplara üe birükfce zarfa koymalara lâzımdır. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını 21 Haziran 1973 günü ihale 
saatlerinden birer saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komis
yonu Başkanlığına verecekleridir. 

3 — Yeterlik belgesi alınması için ihale ve tadil günleri hariç üç 
gün evvel İstanbul Vilâyet Ehliyet Komisyonuna müracaat etmeleri. 

Telgrafla Müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kaıbui edilmez. 
Keyfiyet ilân olunun. 7177/4-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Pazar yeri inşaatı yaptırılacaktır. 
1 — Dikmen Keklik Pınan'nda yapılacak pazar yeri inşaatı işi 

2490 sayılı Kanunun 31 İnci maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli : (208.069,77) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni ihale Komisyonunda 

19/6/1973 Sah günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) (11.653,49) liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisini 
ve 50.000.— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, 
ibraz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarmı 19/6/1973 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 14/6/1973 Perşembe günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7143/4-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Mü
dürlüğünden : 

Damızlık inek, Düve, Dana ve îvesi koyun satılacaktır. 
1 — Çiftliğimiz yetiştirmesi 26 baş halk damızlığı inek, 82 baş 

damızlık düve, 50 baş erkek dana ve 22 baş ivesi koyun, 1 1 Haziran 
1973 Pazartesi günü saat 9.30 da Fabrikamız Çiftliğinden açık artır
maya çıkarılarak satılacaktır. 

2 — ilgililer bu işle ilgili şartnameyi, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. nin bütün Fabrikalarından, ayrıca Ankara'da Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü ile, istanbul'daki Büromuzdan te
min edebilirler. 

3 — Satılacak damızlık hayvanlar Fabrikamız Çiftliğinde görü
lebilir. 

4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi ya
pıp yapmamakta, yalnız değerini bulanları satmakta veya dilediğine 
satış yapmakta serbesttir. 7173 / 1-1 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Yaş sebze ve meyva satm alınacaktır. 
1 — 1973 -1974 ders yılı ihtiyacı olan 33 çeşit yaş sebze ve mey

ve kapalı zarf usulü ile Hal Bülteninden yazılı orta kalite mal fiyatı 
esas alınarak yüzde oranına göre en düşük fiyat teklifine göre satm 
alınacaktır. 

2 — İhale, 6 Haziran 1973 Çarşamba günü saat 15.00 te Üniver
site Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Taliplerin tekliflerini en geç ihale gün Ve saatine kadar Ko
misyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

4 — Geçici teminat 15.900'.— TL. olup, nakit veya banka teminat 
mektubu veya Hazine tahvil ve bonolan olabilir. 

İhaleyi alan firma , ihalenin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün 
içinde Sözleşme imzalamaya ve geçici teminatı katî teminata çevir
meye mecburdur. 

6 — İsteklilerin bu işi yaptıklarım gösterir 1973 vizeli ticaret 
odası veya meslekî teşekkül belgesini teklif zarflarına koymaları ge
reklidir. 

6 — Şartnamesi Satm Alma Müdürlüğünde görülebilir. 
7 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen 

veya tamamen yapmakta serbesttir. 6440 / 1-1 

Eskişehir Sulh 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/60 
Mahkememizin 17/5/1973 gün 1972/1207 esas, 1973/318 karar üe 

hükümlü Ahmet İyidemirci'ye Eskişehir İstiklâl Mahallesi Çınar So
kak 25 numarada ikamet eden eşi Memnune lyidemirci vasi tayın edil
miştir. İlân olunur. 7103 
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Niğde - Aksaray Gezici Toprak Hâkimliğinden': 

1971/40 
Akmezar K. den Celil oğlu, İbrahim Pala tarafından aynı K. den 

Bekir Kaplan, Gürsu Köyünden Raziye Kara ve Köy isleri Bakanlığı 
aleyhine açılan yukarıda dosya numarası yazılı tapu iptali, tescil ve 
müdahalenin tmen'i davasının yapılan yargılaması sırasında : 

Tekirdağ Askerlik Dairesi Başjkanhğından : 

Davacı tarafından davaya davalı olarak dahil edilen Mehmet Kay
nak mirasçılarından Süleyman ıKaynıak'a çıkartılan davetiye Ibilâ teb
liğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikatta tebligata salih adresi 
tespit edilemediğinden adıgeçen şahsa ilânen tebligat icrasına karar 
verilmiş olup mezkûr şahsın duruşmanın foırakııkhğı 3/7/1973 günü 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması davetiye yerin» kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 6953 

GAIBE IHTAR 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ve yükümlü olduğu Askerlik görevini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yü

kümlüler : 
403 sayılı Kanunun 25 inci madde (ç) fıkrası gereğince İlân tarihinden üç ay içinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevini yapmak üzere i l 

gili merciilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanunun hükümlerine göre Vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 

Sıra 
No Doğumu Adı Soyadı Baba Adı İ l i ilçesi 

Köy veya 
Mahallesi Hane Cilt Bahire 

i 1334 Salamon Erginer Mişon Çanakkale Ezine Musevi Mh. 43 3 26 
2 1931 Hayim Okumuş Sinıto » » » 46 3 27 
3 1930 Rufail Kalvo Yuda » » » 3© 3 21 
4 1938 Moiz Erçen Isak » 12 3 7 
5 1938 Efrahim Yuhay Yudo » » 11 3 7 
6 1938 Rofail Kalvo Murdo » » 35 3 21 
7 1938 Yüksel Türkay Salamon » » 34 3 19 
8 1941 Isak Altmyuva Salamon » » 7 3 4 
9 1941 Sabetay Kohen Davit » » » 8 3 4 

10 1942 Hayim Bardavit Salamon » » 42 3 20 
11 1943 Hayim Yuhay Yuda > » 11 3 7 
12 1943 Yaşar Gezmiş Isak » 32 3 18 
13 1945 Menahem Sapmaz Mişon » 34 3 19 
14 1946 Hayim Kohen Davit » » 8 3 4 
15 1948 Nesim Bardavit Salamon » 42 3 20 
16 1951 Isak Abelda Salamon 26 3 13 

7234 / M 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : 
BURSA 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ihale gün ve saatleri, müracaat son günü ve malî durum bildirileri yaeıü işlerin efcsiltm®-
leri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Şartnameler 'her gün mesai saatleri dahilinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü üe Bursa'da Karayol
ları 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir.. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
(isteklilerin 1973 yılına ait ticaret odası vesikası veya esnaf belgesini, şirketlerin sözleşme esas ilk ilân tarihinden sonra ahnnıış hali faahV 

yet belgesi ile Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belges'ni, usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvak 
kat teminat vermeleri (Teminat mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/11/1956 gtün ve 5297 - 15flW2& sayılı Tamimine uygun 
olmaları.) 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları 114 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı tarihi muteber
dir. ) ve dilekçelerine : a) Balıkesir - Bandırma Ayr. - Karacabey yoluna çektirilecek olan ocak taşı işi için en az bir defada 79.823,— liralık bir iş 
yaptığını gösterir resmî tasdikli belge üe 1 adet Kompresör ve 3 adet Kamyona sahip olduğuna dair belge, Bursa ('Şehir içi geçişi dahil) inegöl 
yolunda yaptırılacak Sanat yapıları işleri İçin en az bir defada 100.000,— er bin liralık, Uludağ - Oteller - Sanalan - Teleferik tesisleri yolunda yap
tırılacak adi parke kaldırım işi için (C) grubundan müteahhitlik karne3i, Bursa ayr. - Harmancık yolunda yaptırılacak -Sanat yapıları işi için en 
az bir defada 150.000,— liralık belge veya C grubundan müteahhitlik karnesi inegöl - Bozüyük yolunun muhtelif kilometrelerine çektirilecek Alt 
Temel ve Dolgu malzemesinin ihzar, nakil ve figüresi işi için en az bir defada 325 000,— liralık bu işlerin cins ve öneminde bir iş yaptığını gösterir 
resmî tasdikli belgelerini, b) Her iş için ayrı ayrı malî durum bildirisi ile banka mektubu c) Plan ve teçhizat beyannamesini e) Taahhüt beyanna
mesini, f) isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, Şh%et olması halinde şirket sirkülerini, g) Müteahhitlerin iş yerini görüp tet
kik ettiklerine dair Bölge Müdürlüğünden alacakları tasdikli belgelerini, bir adet fotoğraf ile bir liralık damga pulunu eksiksiz olarak ekliyerek bu 
işlerin eksiltmelerine girmek için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgelet1 bağlanacaktır.) 

5 — isteklilerin yukarıda istenilen belgeleri havi 2490 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme 
günü ihale saatinden en geç bir saat evvel Bölgemiz ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak ge
cikmeler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet Uân olunur. 

Malî durum 
K. bedeli G. teminatı Eksiltmenin Belge mür. bildirisi 
Lira Kr. Lira Kr. tarih, gün, saati son günü l i ra Kr. I Ş I N C Î N S Î 

Balıkesir - Bandırma ayr. - Karacabey Yolunun Km. (0 + 000— 3 + 000) 
leri arası temel takviyesi ve asfalt mıcırı için ocak taşının ihzar, nakil 
ve figüresi işi. 
Bursa (Şehir içi Geçişi dahil) - inegöl yolu Km. (0+000—8+400) leri 
arasında yapılacak sanat yapıları işi. 
Uludağ - Oteller - Sarıalan - Teleferik tesisleri yolunun Km. (0+000—> 
2+650) leri arasında yapılacak adi parke kaldırım işi. 
Bursa ayr. - Harmancık yolunun Km. (0+000—69+000) leri arasında 
yapılacak sanat yapılan işi. 
inegöl - Bozüyük yolunun Km. (93+519—95+111) leri araşma çektirilecek 
ati temel ve dolgu malzemesinin ihzar, nakil ve figüresi işi. 
Bursa (Şehir içi geçişi dahil) - İnegöl yolunun 'Km. (0+000—8+400) leri 
arasında yapılacak Sanat yapıları işi. 

159.645,— 

213.947/63 

898.582,29 

297.335,28 

6I37J835.48 

230.347,94 

9.232,251 

11.948,73 

-39.693,29 

15.643,41 

29.2183,42 

12.767,40 

21/6/1973 16/6/1073 
Perşembe 11.00 Cumartesi 

21/6/1973 16/6/1973 
Perşembe 15.00 Cumartesi 

2E/6/1973I 18/6/1973 
Cuma 11.00 Pazartesi 

22/6/1973 18/6/19713 
Cuma 18.00 Pazartesi 

26/6/1973 21/6/1973 
Salı 11.00 Perşembe 

26/6/1973 21/6/1978 
Sah 15.00 Perşembe 

12.771,60 

17.117,97 

rn.886,,58; 

23.786,82' 

51.026,84 

08.427,84 

7121/4-1 
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Kırıkkale Belediye Başkanlığından : 

1950 ton 75/100 asfalt kaplama yaptırılacaktır. 
1 — 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 495.000.— 

TL keşif bedelli 23.550.— lira geçici teminatlı asfalt kaplama işi ka
palı zarf usulıyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 11/6/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye bina
sında Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin benzeri işi yaptıklarına, geçici veya kati kabul
lerini yaptıklarına dair belge, (C) grubundan müteahhitlik belgesi, ma
kine ve teçhizat, teknik eleman malî yeterlik belgelerini ekliyerek 8 Ha
ziran 1973 Cuma günü saat 17.30 a kadar dilekçeleri ile Belediye Reis
liğine müracaatla ihaleye giriş belgesi almaları, 

4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanan tek
lif mektupları ihale günü saat 14 00 e kadar Belediye Başkâtipliğine 
ver meleri, 

5 — Keşif ve şartnamesi 100 lira dosya bedeli ödeyerek Fen iş
leri Müdürlüğünden alınabiür. 

6 — Postada gecikmeler nazarı itibare alınmaz, 
Telgrafla müracaat kabul edilmez, 
Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 7111 / 4-3 

\nkara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (îki) kalem (Bakalit düğme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım AnıiTİi-
ğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul 
dilmez. 

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

Bakalit düğme 
(Küçük) 2.500.000 Ad. 100.000,— 6.250,— 11 Haziran 1973 

Pazartesi 10.30 
Bakalit düğme 
(Küçük) 30.000.000 Ad. 1200.000,— 49.750,— 11 Haziran 1973 

Pazartesi 113' 
6 7 5 1 / * - * 

Dz K K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğün
den : Hasköv - İSTANBUL 

Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü aşağıda cins 
ve miktarı yazılı (1) kalem malzemeyi ilgili teknik ve idarî şartnamesine 
göre kapalı zarf upsuliyle satm alacaktır. 

Malzemenin emsi ve evsafı: Et ve sebze soğutma odası, komple, 
Miktarı : 1 ad., Geçici teminat : 13.750,— TL., Son teklif verme günü : 
13/6/1973, Saat : 11.00 de 

1 — Teklifler idarî şartnamede yazılı olduğu şekilde verilecektir. 
2 — Satm alınacak (1) kalem malzemeye ait idari ve teknik 

şartnameler ile resimler Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Satm Al
ma Komisyonu Başkanlığından 100,— TL. (Yüz lira) lık Donanma 
Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

3 — Posta Ue şartname gönderilmez ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

4 — Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 2490 
sayılı Kanuna tabi değildir. 

5 — Genel Müdürlüğümüz her hangi bir teklifi seçmesi ve üzerin
de muameleye geçmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı ga
rantisi yüklemez. 

6 — Tahmini bedel 250.000,— TL. dlr. 
7 — İhaleye iştirak eden firmalar tekliflerini şu şekilde verecek

lerdir, önce maktu geçici teminat veznemize yatırılarak veya vadesiz 
banka teminat mektubu verilerek alınacak makbuz teklif zarfının içine 
konup Satın Alma Ofisine kaydettirilecek ve sonra Döner Sermaye Sa
tm Alma Komisyonu Başkanına verilecektir. 

8 — Teklifler 13/6/1973 günü saat 14.00 de Satın Alma Komis
yonu Başkanlığınca açılacaktır. 7165/2-2 

Millî Savunma Bakanlığından : 

1. 12.000.000,— (onikimilyon) TL keşif bedeli İzmir i l i civarında 
yapılacak beton ve asfalt kaplama ışı 6096 sayılı Kanun ve bu Kanuna 
isitınaden çıkarılan kararname ek ve tadillerine göre, teklif almak sure
tiyle ihale edilecektir. 

2. İhaleye girebilmek için, isteklilerin son beş yılı geçmemiş Noto 
Emniyet belgesini haiz olmaları ve Nato ENF. Daire Başkanlığı Belge 
Komisyonundan yeterlik belgesi almaları şarttır. 

3. Yeterlik belgesi için, gerekli formlar 1 Haziran 1973 tarihinden 
itibaren Şimşek Sokak No : 23 Aşağı Ayrancı - Ankara adresinden 
verilecektir. 

Hân olunur. 7460/1 -1 

Yol Su ve Elektrk işlen Genp Müdürlüğü Anta'yı i ıncu Bölg 
Müdürlüğünden : 

Yapılacak işin adı 

I — İSPARTA 

I . K bed. 
Lira Kr. 

G tem. 
Lira Kr İhale günü saati 

750 000,- 33.750.- 8/6/1973 11 00 d e 

a) Yalvaç D. Y tlt Terzi-] 
ler - Ayvalı - Körküler- | 
Sağır Ğr köy yolu | 

b) Eğridir D Y tlt Sarı-| 
idris köy yolu \ 

c) Keçiborlu tlyas - K Y | 
tlt. Ardıçlı - Saracık köy| 
yolu Stablize nakü ve| 
figüresi J 

1 — Yukarıdaki işler nızalarında belirtilen gün ve saatlerde 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Talipler bu işlere ait eksiltme dosyalarım her gün mesai saat
lerinde Antalva'da YSE 4 üncü Bölge Müdürlüğü Yol Şefliği ve İsparta 
YSE İl Müdürlüğünde tetkik edebilirler 

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) Makina ve teçhizat beyannamesi 
b) İş beyannamesi 
c) Talip, ortaklık ise imza sirküleri, 
d) En az yukarıdaki işin keşif bedeli kadar stablize nakliyesi yap

tığına dair resmî belge veya keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığın 
dan alınmış (C) grubu müteahhitlik karnesi ekliyerek 5/6/1973 günü 
mesai sonuna kadar 4 üncü Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat 
ederek veterlik belgesi almalan, teklif mektuplarını mevzuata uygun 
şekilde ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

4 — Telle müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
6996 /4-4 

Kulu Asliye Hukuk Hakimliğinden 

1971/184 
Davacı Bahar Eken vekili Avukat Mehmet Ancan tarafından kocası 

Abdulkadir Eken aleyhine açılmış bulunan boşanma davasının yapılan 
yargılamasında davalı adresinden aynlıp yeni adresinde tespit edilememiş 
olması sonucu kendisine 12 Mart 1973 tarihli Resmî Gazete ile dava 
dilekçesi tebüğ olmuş ve duruşmaya belirtilen günde duruşmaya gel
memiş olup kendisininde bir vekille de temsil ettirmemiş olduğundan 
bu kere hakında gıyap karan tebliğine karar verilmiş olmakla. 

Duruşmanın talik edilmiş olduğu 12/6/1973 günü saat 9 00 da 
duruşmada bizzat veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmediğiniz tak
dirde Mahkememiz 1971/184 sayılı tazminat davasmm yokluğunuzda 
devamına karar verileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
tebliğ olunur. 7467/1-1 

Turgutlu Belediye Başkanlığından : 

Karpuzkaldıran Parkı karşısındaki sahaya şartnamesine göre 
park ve merasim alam kapalı zarf usulüyle yaptınlacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 69.260,14 lira olup, geçici teminatı 4.711,— 
liradır. 

Eksiltme ihalesi 12/6/1973 günü saat 11.00 de Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. 

isteklilerin zarflannı ihale saatinden bir saat evvel Encümene ver
meleri, postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 7186/4-2 
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İzmir 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1972/1648 
K. No : 1972/1502 
Davacı : KH. 
Sanık : İskender Tiril, Yahya ve Fatma oğlu 1961 doğumlu Ağrı 

Eleşkirt Tahir Mahallesi nüfusunda kayıtlı 
Suç : 1177 sayılı Kanuna muhalefet 
Kanun maddesi : 1177 S 92, 
Hükmedilen ceza : 50 lira Hf. P. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 62 

E No : 1972/1639 
K. No : 1972/1494 
Davacı : K H. 
Sanık : İskender Tiril, Yahya ve Fatma oğlu 1961 doğumlu Ağrı 

Eleşkirt Tahir Mahallesi nüfusunda kayıtlı, 
Suç : 1177 S Kanuna muhalefet 
Kanun maddesi : 1177 S. 92 
Hükmedilen ceza : 50 lira Hf. P. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 63 

E No : 1971/1612 
K. No : 1971/1744 
Davacı : KH. 
Sanık : Mehmet Şerafettin Çetin, Abdurrahman ve Rasime oğlu 

1932 doğumlu Afyon Nakilci Mahallesi nüfusunda kayıtlı, 
Suç : Açıktan Hırsızlık 
Kanun maddesi : TCK. nun 491/ilk, 62, 40 
Hükmedilen ceza : 1 ay 20 gün H. O. kadan Em. TJm. Nez. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 64 

E. No : 1972/1150 
K. No : 1972/1218 
Davacı : KH. 
Sanık : Esat Ayata, Hüsnü ve Fatma oğlu 1953 doğumlu Dicle 

Bağlarbaşı 65 hanede nüfusa kayıtlı, 
Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : TCK. nun 491/3, 522, 525, 40 
Hükmedilen ceza : 4 ay H. 4 ay Em. Um. Nez. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı TebUğat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 65 

İzmir 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1972/496 
K. No : 1972/1140 
Davacı : K.H. 
Sanık : Ertuğrul İpekçi, Mehmet ve Remziye oğlu 1946 doğumlu 

İzmir - Tepecik hane 2116 da nüfusa kayıtlı, 
Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : TCK. nun 491/ilk, 81, 2, 525, 40 
Hükmedilen ceza : 7 ay H. 7 ay Em. Um. Nez. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 66 

E. No : 1972/1261 
K. No : 1972/1085 
Davacı : K H. 
Sanık : Faruk Akbidik, Halil ve Seher oğlu 1943 doğumlu Merzifon 

Hacı Hasan Mahallesi nüfusunda kayıtlı, 
Suç : Hakaret ve mütecaviz sarhoşluk 
Kanun maddesi : TCK. nun 482/2, 647, S. 4/1, TCK. nun 482/2, 647 S. 

4/1, TCK. nun 482/2, 647 S. 4/1, 
"Hükmedilen ceza : 750 lira Ağır Para 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 67 

E . No : 1972/789 
K. No : 1972/804 
Davacı : K.H. 
Sanık : Mehmet Dikayak Osman ve Ayşe oğlu 1942 Urfa doğumlu 

İzmir - 1296 Sok. 34 No. da Denizli - Anadolu otelinde yatar kalkar. 
Suç : Mütecaviz sarhoşluk ve hakaret 
Kanun maddesi : TOK. nun 482/3, 572/1, 74 üncü maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten ve içtimacn bir ay hapis ve iki ay ha

fif hapis ve 250 lira ağır para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 68 • 
İzmir Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1072/1168 
K. No : 1972/1336 
Davacı : K. H. 
Sanık : Arzu Çalışkanlar, Ali ve Fatma kızı 1936 Kırşehir D. iu. 

İzmir - Boğaziıçı 1282 Sokak 2|0 No. da oturur. 
Suç : Hırsızlık. 
Kanun maddesi : TCK. nun 391/4, 65/3, 522, 5215 inci maddeleri 
Hükmedilen ceza : Üç ay hapis ve üç ay gözetim. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemjıe uyan kanun maddeleri, verilen cezası İle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen teoliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka-



— 18 — 

nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-69 

E. No ! 1972/1243 
K. No : 1972/11162 
Davacı : K. H. 
Saırıık : Adnan Yaman, Mehmet ve Fatma oğlu 1959 D. lu, İzmir -

Bozyaka 3311/1 Sokak 11 No. da oturur garsonluk yapar. 
•Suç : Müessir fiiL 
Kanun maddesi : TOK. nıun 456/4. maddesi 
Hükmedilen ceza : (200) lira ağır para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eyiem-ne uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen fceoiiğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebUğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-70 

E. No : 1972/9111 
ıK. No : 1972/153«) 
Davacı : K. H. 
'Sanık : Ahmet Korkmaz, Mahmut ve Zeynep oğlu 1940 Diyarba

kır doğumlu, İzmir - Yeşildere 5353 Sokak 14 No. da oturur. 
Suç : Kumar oynamak. 
Kanun maddesi: TOK. nun 568/1, ©47 S. K. nıun 4/1., TCK. nun 

72 nci maddesi 
Hükmedilen ceza : Netioeten ve içtimaen (95) lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylem-ne uyan kanun maddeterti, verilen cezası ile tarihi ve nuıma-

nası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tıebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 'karar verildi. 

7092-71 

E. No ı 1972/1617 
K. No : 1972/1315 
Davacı : K. H. 
Sanık ; Sami Ersoy, Mehmet Emin ve Hacer oğlu 1948 Torbalı 

doğumlu, İzmir - Aziziye Mahallesi Çeşme Durağı No. 104, daire 13 de 
oturur. 

Suç : M. fiil ve hakaret. 
Kanun rnaddesi : TCK. nun 458/4, 482/3, 614)7 S. K. nun 4/1, 6085 

S. K. nun 60/E 
Hükmedilen ceza : Neticeten ve içtimaen (750) lira ağır para ve 

(5) gün şoför ehliyetinin muvakkaten geri alınması. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan âuıruışma sonunda : 
Eylem-ne uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 71201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-72 

E, No : 1972/1064 
K. No : 1972/122© 
Davacı : K. H. 
Sanık : Hüseyin Erkaroea, Mustafa ve Hasibe oğlu 1955 D. lu, İz

mir - Güzelbaiıçe Nahiyesinde nüfusa kayıtla, ve İzmir 1082 Sokak 22 
No. da oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : TOK. nun 491/Ük, 522, 55/3. maddeleri 
Hükmedilen ceza : Bir ay on gün hapis. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılanı dıuruışma sonunda: 

Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa
rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Ka< 
mımunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-73 

E. No : 1972/1436 
K. No : 1972/1587 
Davacı : K. H. 
Sanık : Yusuf Çaktuğ, Ömer ve Atiye oğlu 1339 Muğla D. lu, İz

mir - Karabağlar 5339 Sokak No. 13/A. da oturur. 
Suç : Sarhoşluk. 
Kanun maddesi : TCK. nun 571. maddesi 
Hükmedileni ceza : 50 lira hafif para. 
Açık kimliği yazık sanık hakkında isnat olunan sultan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemne uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-74 

E.No : 1971/1258 
K. No : 1971/1271 
Kavacı : K. H. 
Sanık : Kâmil Doğruyol, Ahmet ve Firdevs oğlu 1927 istanbul D. 

Lu, istanbul - Levent, Ağaç Sokak No. 4 de oturur, motor teknisyeni. 
Suç : M. Fiil 
Kanun maddesi : TCK. nun 406/4, 647 sayılı K. mm 6. maddeleri 
Hükmedilen ceza : 200 lira ağır para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemne uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, b u n c a aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince üân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağına 'karar verildi. 

70912-75 

E. No : 1972A206 
K. NO : 1972/996 
Davacı : K. H. ve Tekel İdaresi. 
Sanık : Mehmet Emin Timur, Farik ve Hediye oğlu 1949 doğumlu, 

izmir - 803 Sokak 108 No. da oturur, seyyar satıcılık yapar. 
Suç : 1177 sayılı Tekel K. nuna muihalefet. 
Kanun maddesi : 1/177 S. K. nun 39, 40 ve 92. maddeleri 
Hükmedilen ceza ; Neticeten elli lira hafif para. 
Açık kimliği yasalı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duıruışma sonunda : 
jEJylemJie uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi, ve numa-

reusı yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğime ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-76 

E. No a 1972/1239 
K. No : 1972/1264 
Davacı : K. H. 
Sanık : Kâmil Genç, Emrullaflı ve Fatma oğta 19417 D. ta, İzmir -

Gültepe - Namıkkemal Caddesi No. 53 de oturur. 
Suç : Falçata ile yaralamak. 
Kanun maddesi : TCK. nun 456/4, 457/1, 51/1. maddeleri. 
Hükmedilen ceza : Neticeten (199,90)1 lira ağır para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kamın maddeleri, verilen cezası Ue tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
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edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ılânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-77 

03. No : İflTE/lu/ra 
K. No : 11972/13411 
Davacı a K. H. 
Sanık . Ali Erol, Ömer ve Emine oğlu 1947 Dicle D. lu İzmir - 1294 

Sokakta Van Gölü Otelinde yatar. 
'Suç : Hırsızlık 
Kanun maddeleri: TCK. nun 491/llk, 15212, 525 inci maddeleri. 
Hükmedilen ceza : İki ay hapiis ve iki ay emniyeti umuımiye ne

zareti. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemjıe uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen Mbliğ 
edüememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-İ7® 

E. No : lı&Tl/TBOl 
K. No : 1971/1880 
Davacı : K. H. 
Sanıık : Nurullah Demir, Ali ve Hanife oğlu 103(4 Demirci do

ğumlu, İzmir - 920 Sokak 10 veya 20/A. da şekerci ve şurup imalâtçısı. 
Suç : Gıda Maddeleri Nizamnamesine muhalefet. 
'Kanrun maddesi : TCK. nun 398, 402, 810, 647 S. K. nıun 4/1, OK- 72. 

maddeleri. 
Hükmedilen ceza : Netlceten (366,60) lira ağır para ve bir ay beş 

gün MST. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suıçten ötürü ya

pılan duruşma somunda : 
Eylemune uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nurra-

raeı yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi geregince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

709(2-79 

E. No : 1971/1İI90I 
K. No : 1071/1630 
Davacı : K. H. 
Sanık a Mehmet Yılmaz Dayıoğlu, Niyazi ve Ayşe oğlu 1938 do

ğumlu, İzmir - Bitpazarnnda Karagülle İş Hanında Kemal Hancıoğlu 
yanında çalışır. 

ıSoııç : Kavgada bıçak çekme ve söğmek. 
Kanun maddesi: TCK. nun 466/4, 457/1', 61, 647 S. K. nun 6. 

maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticten (88,80) lira ağır para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası Ue tarihi ve numa

rası yukarrıdıa gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 2® ımcu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 'karar verildi 

7092-80 

E. No : 19T2/560 
K. No : 1072/926 
Davacı : K. H. 
Sanık : Cafer Börü, Ahmet ve Koncagül oğlu 1926 D. lu, İzmir -

Çünettepe Beştepeler 628 Sokak 10 No. da oturur. 
Suç : Sarhoşluk 
Kanun maddesi: TCK. nun 571. maddesi 
Hükmedilen ceza: 50 lira hafif para. 

Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya
pılan duruşma sonunda : 

Eylemme uyan kanun maddeleri, verilen cezası Ue tarihi ve numa
rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince Uân yapıldığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi, 

70912-81 

E. Nb: 119.72/901 
K. No : '1072/811 
Davacı: K. H. 
ıSanık : Aydın Gökaip, Hasan ve Nadire oğlu 1950 Zile D. lu, İzmir 
- Hatay Caddesi No. 284/C. de oturur. 
.Suç ? Ölçüler K. nuna muhalefet. 
Kanıun maddesi : 6621 S. K. nun 24 ve 25 inci maddeleri. 
HükmedUen ceza : 25 Ura hafif para. 
Açık 'kimliği yazdı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemjıe uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebUg 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapüdığı ta
rihten (16) gün sonra tebUğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

'70912-82 

E. No : 19TO/1002 
K. No : 1Ö72/S1I1 
Davacı r K. H. 
Sanık : Kadir Tomatezcioğlu, Ahmet ve Zinet oğlu 1931 İzmir D. 

lu, İzmir - BasmaJhane'de Konya ve diğer otellerde yatar kalkar, ayak
kabı boyacılığı yapar*. 

Suç : Sarhoşluk 
Kanun maddesi : TCK. nun 571. maddesi. 
Hükmedilen ceza : Elli lira hafif para. 
Açık kimliği yazalı sanık hakkında isnat olunlan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemjıe uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabi karar, bunoa aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayüı Tebligat Ka
nununun 28 ve 2© uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tefoUğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince Uân yapüdığı ta
rihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağma karar verildi. 

TO92-83 

Esas Nb : 1972/953 
Karar No : 1972/813 
Davacı: K. H. 
Sanaık : Ah Rıza Yalgın, Saadettin ve Adile oğlu 1332 D . lu, İz

mir - Kahramanlar 1544 Sokak 20 No. Öa oturur ve Alsancak Pazarye-
rinıde seyyar manavlık yapar. 

Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet 
Kanun maddesi: 6621 sayılı K. nun 24, '25 inci maddeleri 
Hükmedilen ceza : Yirmibeş lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma ısonıunıda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterüen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
Uğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 720,1 sayılı Tebligat 
Kanıuııunıun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete Ue ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıma karar verildi. 

7092-84 

Esas No : 1971/1399 
Karar No : 1972/637 
Davacı: K. H. 
Sar* : Mehmet Yaman, Abdullah ve Hatice oğlu, 1932 D. lu., îz-

Mir - Gaziemir - Hüseyin Sarnıç Çiftliğinde oturur ve aynı yerde ça
lışır. 

Suç : Mütecaviz sarhoşluk. 
Kanun maddesi: TCK. nun 572/1 mci maddesi 
Hükmedilen ceza : İki ay haffif hapis. 
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Açık kimıliğl yazılı »amile hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya
pılan duruşma sonunda : 

Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ive nu
marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğimden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28ı ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Karjunıun &l inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-85 

Esas No : 1971/782 
Karar No : 1972/1193 
Davacı : K. H. 
Sanık : Yalçın Balanyan, Aziz ve Lütfiye oğlu, 1934 D. lu, İzmir -

İkinci Aziziye Man. de nüfusa kayıtlı ve 1306 Sokak 4/15 No. da oturur. 
Suç : Bıçakla yaralamak. 
Kanun maddesi : TCK. nun 456/4, 457/1, 457/1 inci maddeleri. 
Hükmedilen ceza : Beş ay on gün hapis. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunanı suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyanı kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 720ı sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-86 

Esas No : 1972/1380 
Karar No : 1972/Î124A 
Davacı : K. H. 
Sanık : Murat İmsal, Bekir ve Nafiye oğlu, 1952 D. lu, İzmir -

Tepecik 1241 Sokak 24 No. da oturur. 
Suç : Mesken masuniyetini ihlâl ve sarhoşluk. 
Kamun maddesi : TOK. nıun 572/1. maddesi. 
Hükmedilen ceza : İki ay hafif hapis. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan »uçtan ötürü ya

pılan duruşma «sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi v« nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğimden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 2(8 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanıur.ıun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risfcen (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-87 

Esas ,No : 1972/1424 
Karar No : 1972/1167 
Davacı : K. H. 
Sanık : İbrahim Uluçam, Ali ve ICennet oğlu, .1954 D. lu, İzmir -

Asansör 249 Sokak 61 No. da oturur. 
Suç : Yandan başlangıcına sebebiyet 
Kanun maddesi : TOK. nun 566 ncı maddesi. 
Hükmedilen ceza : Elli lira hafif para. 
Açık kimliği yazdı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyanı kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun! 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 131 imci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-818 
• — — • 

İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas NO : 1971/932 
Karar No : 1971/1799 
Davacı : K. H. 
Sanık : Mustafa Akkaya, Abdullah <ve Kadriye oğlu, 1938 Adana 

D. lu, İzmir - Bornova - Altındağ Köyü 222 iSokak (19 No. da oturur. 
ISuç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : TOK. nura 4$U/îlk, 522, 525 inci maddeleri 
Hükmedilen ceza : İki ay hapis ve iki ay gözetim. 

Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya
pılan duruşma samında : 

Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu
marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebUğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
rısten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-89 

Esas No : 1972/976 
Karar No : 1972/965 
Davacı : Tekel İdaresi 
ISamk : Sezer Atay, Halil ve Fatma oğlu, 1941 Balıkesir D. lu. 

istanbul - Topkapı - Hakiki Koç Yazıhanesinde çalışır. 
ıSuç : Tekel K. mmuna muhalefet. 
Kanun maddesi : 1177 IS. K. nun 39, 92, 40, 93 'TCK. oııunı 72 nci 

maddeleri. 
Hükmedilen ceza : Netiıceten ve içtimaen (100) lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28ı ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 81 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-90 

Esas No : 1972/500 
Karar No : 1972/405 
Davacı : K. H. 
Sanık : Hüseyin Göz, Hasan Ve Fecire oğlu, 1931 Hozat D. lu, İz

mir - Tepecik Pazarında 451 NO. lu ıtezgâhta peynircilik yapar. 
ISuç : Ölçüler K. nuna muhaelfet. 
Kanun maddesi : 1782 S. IK. nun 24/C-F maddesi. 
Hükmedilen ceza : (25) lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılanı duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğimden 7201 sayılı Tebüğat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonma tebliğ edilmiş sayılacağıma karar verildi. 

7092-91 

Esas No : 1972/473 
Karar No : 1972/434 
Davacı : K. H. 
Sanık : Haül Damar, 'İsmail ve Aliye oğlu, 11939 Kula D. lu, İz

mir - Gültepe 80 {Sokak 7 No. da oturur. 
Suç : Mütecaviz sarhoşluk 
Kanun madesi : TCK. nun 572, 647 S. K. nun 4/1. maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten (300) lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı 'sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılanı duruşma samında : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28ı ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 81 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-92 

Esas No : 1972/871 
Karar No : 1972/768 
Davacı : K. H. 
ISanık : Behçet Gedikli, Hüseyin ve Emriye oğlu, 1931 D. Iu, İz

mir - Karşıyaka - Şenlikler Cumhuriyet Mahalesinde yeni yapılan ev
lerde oturur. 

Suç : ölçüler K. nuna muhalefet 
Kanun maddesi : 1782 S. K. nıun 24/C-ıF maddeleri 
Hükmedilen ceza : 25 Ura hafif para 
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Açık kimliği yazılı sanık (hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya
pılan duruşma sonlunda : 

Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu
marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, buraca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 «ayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 unıcu maddeleri gereğince Resımî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 3,1 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-93 

Esas No : 1970/188 
Karar No : 1971/1749 
Davacı : K. H. 
Sanık : Yakup Şen, ıfhsan oğlu, 1955 îzmir D. lu, izmir 1202 So

kak 36 No. da oturur 
Suç : Hırsızlığa teşebbüs. 
Kanun 'maddesi : TOK. mıunı 54/1, 53 üncü maddeleri. 
Hükmedilen ceza : 200 liraya kadar cezaî nakdî alınacağı ihtariyle 

ama, baba veya vasiye teslimi. 
Açık 'kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü ya

pılanı duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca a-rajnalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinıden 7201 sayılı Tebligat 
Karunununı 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 81 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı ta-
risten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-94 

îzmir 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1971/644 
213 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Aydın Cuma Mahallesi nüfu

suna kayıtlı Çay ilçesi Aşağı Mahallede oturur Mustafa oğlu Emriye'den 
1929 yılında doğma Hüseyin Baygün hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Suçu sabit görüldüğünden 213 sayılı Kanunun 367/6 maddesi dela
letiyle 359/1 inci maddesi mucibince üç ay süre ile hapsine ve bu kadar 
müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetine, ayrıca mas
rafı hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin İzmir'de ya
yınlanan Yeni Asır Gazetesinde ilânına 110 lira mahkeme masrafının sa
nıktan alınmasına, 650 lira vekâlet ücretinin sanıktan alınarak müdahil 
Maliye Hazines'ne verilmesine T. C. K. nun 89 ve 647 saym Kanunun 6 ncı 
maddelerine tevfikan verilen cezalarının teciline dair verilen 13/12/1972 
tarih 644/641 sayılı 'gıyabi karar adresinde kendisine tebliğ edilememiş, 
zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit edüemeyerek meçhul kalmış 
olmasından adı geçene işbu gıyabî hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28, 29 uncu maddeleri gereğince ilânen yapılmasına ilânın Resmî Ga
zete ile neşrine, mezkûr kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı 
tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ilân masraflarının 
bilahare haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suçüstü gi
derinden ödenmesine, karar örneğinin mahkeme divanhanesine de talik 
edilmesine karar verilmiş olduğundan işbu karar tebliğ yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 7092 / 117 • 

tzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1972/223 
K. No : 1972/227 
Savcılık : 1972/1902 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygıner 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Orhan Adısanoğlu, Şeref ile Fatma'dan olma 22/4/1960' do

ğumlu, Balıkesir Merkez Hacı İshak Mahallesi Yb. hane 7 Yb. cilt 3, sa-
hife 133 de kayıtlı Balıkesir garajın dibinde çingene mahallelerinde seyyar 
gevrekçilik yapar. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 24/2/1972 
Sanık Orhan Adısanoğlu'nun müsnet suçtan T. C. K. nun 493/2, 62, 

522, 54/3. maddelerle beş ay ağır hapis cezasiyle tecziyesine, 36 lira mah
keme masrafının tahsiline dair verilen 2/10/1972 tarihli gıyabî karar teb
liğ için sanığın dosyasında mevcut adreslerine gönderilmiş, ayrıca adre
sinin tespiti zımmında müzekkereler yazüdığı ve gelen cevaplarda adre

sini terkle nerede olduğunun bilinmediğinden, durumun Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu mad
delerine tevfikan mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile kadarın ilânen 
tebliğine, 31 inci madde gereğince tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına, 
ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân ta
rihinden tiibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayılmasına 17/4/1973 ta
rihinde oybirliğiyle karar verildi. 7092 / 118 

E. No : 1970/259 
K. No : 1970/271 
Savcılık : 1970/3985 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Sübagı 8975 
Üye : A. Ziya Saygıner 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Hüseyin Kaplan, Hüseyin ile Elmas Erkoç'dan olma 1/1/1956 

Yeşilova doğumlu, Mecitözü İlçesi Yeşilova Köyü 27 hanede nüfusa ka
yıtlı, Mecitözü-Yeşilova Köyünde oturur, şoför muavinliği yapar. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 20/11/1969 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Hüseyin Kaplan'm müsnet suç

tan T. C. K. nun 64, 493/2, 522, 54/3. maddeler gereğince dokuz ay ağır 
hapis cezasiyle tecziyesine, (480) kuruş mahkeme masrafının tahsiline, 
dair verilen 24/12/1970 tarihli gıyabî karar, tebliğ için sanığın dosyasın
da mevcut adreslerine gönderilmiş, ayrıca adresinin tespiti için müzek
kereler yazıldığı halde gelen cevaplarda, adresini terkle nerede olduğunun 
bilinmediği bildirildiğinden durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ka
rar verilerek 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan 
mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile kararın ilânen tebliğine, 31 inci 
madde gereğince tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına, ilânın bir sure
tinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden itibaren 
(15) ıgün sonra kesinleşmiş sayılmasına 11/4/1973 tarihinde ittifakla ka
rar verildi. 7092 /119 

E. No : 1970/454 
K. No : 1971/197 
Savcılık : 1970/9221 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygıner 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Mehmet Sait Bayraktutan, Mehmet ve Fatma'dan olma 

1/12/1950 Urfa doğumlu, Istanbul-Alemdar Seyit Hasan Mahallesi 70 
yabancı hanede kayıtlı, Îzmir-Mersinli Mithatpaşa Cad. Sokak 15, ev No. 
25 de oturur 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 10/2/1970 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Mehmet Sait Bayraktutan'ın müs

net suçtan T. C. K. nun 493/2, 81/2, 525, 31 inci maddelerle üç sene üç 
ay ağır hapis, (3) sene (3) ay genel gözetim, hidamatı ammeden mem-
nuiyet cezasiyle tecziyesine, (77) lira (80) kuruş mahkeme masrafının 
tahsiline dair verilen 16/9/1971 tarihli gıyabî karar, tebliğ için sanığın 
dosyasmda mevcut adreslerine gönderilmiş, ayrıca adresinin tespiti hak
kında müzekkereler yazıldığı ve gelen cevaplarda, adresini terkle nerede 
olduğunun bilinmediği tespit edildiğinden, durumun Resmî Gazete ile ilâ
nen tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu madde
lerine tevfikan 'mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile kararın ilânen teb
liğine, 31 inci madde gereğince tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına, 
ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân ta
rihinden itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayılmasına 11/4/1973 ta
rihinde ittifakla karar verildi. 7092 / 120 

E. No : 1970/110 
K. No : 1971/90 
Savcüık: 1970/2004 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygıner 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Atilâ Gül, Kâzım ve Habibe'den olma 3/2/1945 doğumlu 

Merzifon Bahçeken Köyü hane 35 de nüfusa kayıtlı, Turgutlu İlçesinde 
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otellerde yatar kalkar, İzmir-Aİtındağ Zafer Mahallesi 212 Sok. No. 29 
da mukim 

Suç : Tecavüzkâr sarhoşluk 
Suç tarihi : 1/1/1970 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı samk Atile (Atillâ! Gül'ün mtisnet 

suçtan T. C K. nun 572/1 inci maddesi gereğince iki ay hafif hapis ceza-
siyle tecziyesine (11) lira (25) kuruş mahkeme masrafının tahsiline dair 
verilen 11/5/1971 tarihli gıyabî hüküm tebliğ için sanığın dosyasında 
mevcut adreslerine gönderilmiş, ayrıca adresinin tespiti hakkında müzek
kereler yazıldığı ve srelen cevaplardan adresini terkle nerede olduğunun 
bilinemediği tespit edilmiş olduğundan, durumun Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddelerine tevfikan mahallinde ve ayrıca Re^mî Gazete Ue kararm Ha
nen <"ebligine. 31 inci madde gereğince tebligatın sanığa vapılmış savıl
masına ilânın bir suretinin mahkeme divanhane«rine anılmasına kararın 
ilân tarihinden itibaren (151 gün sonra kesinleşmiş sayılmaca 6/4/1973 
tarihinde ittifakla karar verildi. 7092/121 

E. No : 1971/357 
K No: 1972/251 
Savcılık : 1971/5676 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Savgmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali îzmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Cemil Sönmez Raşit ve Makbule'den olma 1/1/1950 doğumlu, 

Ağrı - Tutak İlçesi Köşk Köyü 47 hanede nüfusa kayıtlı İzmir - Tepecik 
1241/3 Sokak No 7 de oturur 

Suç : Hırsızlık 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 492/2, 528, 525, 
Suç tarihi : 11/6/1971 
Gasıp surundan samk Cemil Sönme '̂m TCK nun 492/1 525 (492/1. 

522 5251 maddelerle takdiren ve teşdiden bir sene dört ay hapis, bu ka
dar müddetle genel gözetim cezası ile tecziyesme, (1101 lira (651 kuruş 
mahkeme masrafının tahsiline dair verilen gıyabî, 2/11/1972 tarihli hü
küm tebliğ için sanığın dosyada mevcut adresine gönderilmiş ayrıca ad
resinin tespiti için müzekkereler yazılmış, g'elen cevaplarda adresini terkle 
nerede olduğunun bilinmediği bildirilmiş olduğundan, durumun Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete 
ile kararın ilânen tebliğine, 31 inci madde gereğince tebligatın sanığa ya
pılmış sayılmasına, ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına, karann ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayılma
sına 5/4/1973 tarihinde ittifakla karar verildi. 7092 / 122 

E. No : 1972/71 
K. No : 1972/141 
Savcılık : 1971/2344 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali İzmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Ahmet Fevzi Habeş, Yunus ve Feride'den olma 7/4/1951 do

ğumlu İzmir Pazaryeri Mahallesi 559 hanede nüfusa kayıtlı, tzmir-Şirin-
yer Namıkkemal Cad No. 71 de oturur 

Suç : Oto hırsızlığı 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 493/1, 522, 65/3, 525 
Suç tarihi : 12/3/1971 
Oto hırsızlığı suçundan sanık Ahmet Fevzi Habeş'in T. C. K. nun 

493/1, 522, 65/3, 525 inci maddelerle bir sene dört ay ağır hapis, bu kadar 
müddetle genel gözetim cezasiyle tecziyesine (1565) kuruş mahkeme mas
rafının kendisinden tahsiline dair verilen gıyabî 5/6/1972 tarihli hüküm, 
tebliğ için sanığın dosyada mevcut adreslerine gönderilmiş, ayrıca adresi
nin tespiti için müzekkereler yazılmışsa da, gelen cevaplarda adresini 
terkle nerede olduğunun bilinmediği bildirilmiş olduğundan, durumu Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete 
ile kararm ilânen tebliğine, 31 bici madde gereğince tebligatın sanığa ya
pılmış sayılmasına, ilânm bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına, kararın ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayıl
masına 5/4/1973 tarihinde ittifakla karar verildi. 7092/ 123 

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından i 

E. No : 1971/85 
K. No : 1972/238 
Savcılık: 1970/11153 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali İzmirli 487 
Davacı : K. H. 
Samk : Hınıs İlçesinin Karaköprü Bucağı Molladavut Kövü 63 ha

nede kayıtlı, İzmir Tepecik 1U39 Sokak No. 77 Yenidoğan Mahallesinde 
oturur Vahap ile Harun'dan olma 1/1/1951 doğumlu Sinan Salıncak 

Suç : Kız kaçırıp alıkoymak, memnu bıçak taşımak. 
Suç tarihi : 16/12/1970 
Rıza ile alakoymaktan T. C. K. nun 430/2 ncl madde ile altı ay ha

pis, memnu bıçak bulundurmaktan 6136 sayılı Kanunun 15 inci madde
siyle altı ay hapis ve (250) lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve emanette 
kayıtlı bıçağın müsaderesine, 2450 kuruş mahkeme masrafının tahsiline 
dair verilen 19/10/1972 tarihli gıyabî karann tebliği için sanığın adresine 
gönderilmiş, aynca adresinin tahkiki için C. Savcılığına müzekkereler ya
zılıp gelen cevaplarda, bildirilen adreslerinde bulunamadığından tebliga
tın yapılması mümkün olmamıştır. Durumun Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine karar verildiğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine 
tevfikan mahallinde ve aynca Resmî Gazete ile karann ilânen tebliğine 
31 inci madde ile tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına, ilânın bir sure
tinin mahkeme divanhanesine asılmasına, karann ilân tarihinden itibaren 
(15) gün sonra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi. 7092/124 

E. No : 1971/371 
K. No : 1972/300 
Savcılık : 1971/4014 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali İzmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : Konya İli Gazialemşah Mahallesi 221 hanede kayıtlı İzmir 

1241 Sokak No. 45 de oturur Kemal ve Emine/den olma 8/5/1956 doğumlu 
Garip Taşüçlü 

Suç : Rızaen alıkoyup ırza geçmek, kızlık bozmak 
Suç tarihi : 8/4/1971 
Rızaen kaçınp alıkoyarak ırza egçmekten T. C. K. nun 414/1, 418/2, 

80A, 54/3, 59 uncu maddelerle (3) sene (5) ay (20) gün ağır hapis, 430/2, 
54/3, 59 uncu maddelerle (2) ay (15) gün hapis cezasının T. C. K. nun 
74 üncü maddesiyle içtima ettirilerek neticeten (Üç sene beş ay yirmi gün 
ağır hapis, iki ay onbeş gün hapis cezasiyle tecziyesine) 2400 kuruş mah
keme masrafının sanıktan tahsiline mütedair verilen 18/12/1972 tarih ve 
1971/371 esas 1972/300 sayılı gıyabî karann tebliği için sanığın adre
sine gönderilmiş, adresinde bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 
Durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince mahallinde ve aynca 
Resmî Gazete ile kararm ilânen tebliğine 31 inci madde ile tebligatın sa
nığa yapılmış sayılmasına, ilânm bir suretinin mahkeme divanhanesine 
asılmasına karann ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş 
sayılmasına ittifakla karar verildi. 7092 /128 

E. No : 1970/328 
K. No : 1971/208 
Savcılık : 1970A25Ö 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı: K. H. 
Sanık : Söke lleçsinin Yenihisar Köyü 280 hanede nüfusa kayıtlı İz

mir'de Kemahlı Otelinde kalır ve İzmir - Tepecik 2210 Sokak No. 12 de 
oturur, Necip oğlu 1934 doğumlu Hurşit Yurtesen 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 6/2/1970 
Hırsızlık suçundan T. C. K. nun 493/2, 81/2, 525 inci maddelerle üç 

sene altı ay ağır hapis ve (3) sene (6) ay genel gözetim cezasiyle teczi
yesine 5515 kuruş mahkeme masrafının tahsiline dair verilen 20/9/1971 
tarihli gıyabî karann tebliği için sanığın adresine gönderilmiş, ayrıca ad-
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resinin tahkik ve tespiti için yazılan müzekkerelere gelen Cevaplarda, bil
dirilen adreslerinde bulunamadığından tebligatın yapılması mümkün ol
mamıştır. Bu sebeple durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar 
verildiğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan 
mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile kararın ilânen tebliğine 31 inci 
madde gereğince tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına ilânın bir sureti
nin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden itibaren 
(15) gün sonra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi. 7092 / 126 

E. No : 1972/57 
K. No : 1972/284 
Savcılık : 1971/7274 
Mahkeme Heyeti Başkan V. : N. Ekrem Subaşı 8975 
Üye : A.. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Sanık : îzmir - Tepecik Mahallesi 102/1009 hanede nüfusa kayıtlı, 

izmir 1183 Sokak No. 6 da oturur. Ali ile Arife'den olma 12/6/1(968 do
ğumlu Metin Karasaçlılar (12/6/1952 tashih doğumlu) 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 6/8/1971 
Hırsızlık suçundan T. C. K. nun 492/7, 522, 525 inci maddelerle neti-

ceten sekiz ay hapis, sekiz ay genel gözetim cezasiyle tecziyesine, (455) 
lira mahkeme masrafının diğer sanık ile birlikte tahsiline dair verilen 
4/12/1972 tarihli gıyabî kararın tebliği için sanığın adresine gönderilmiş, 
ayrıca adresinin tahkiki için yazüan müzekkerelere de gelen cevaplarda 
adresinde bulunmadığı gibi tanıyan ve bilen de olmadığından tebliğ edile
memiştir. Durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ev 29 uncu maddelerine tevfikan ma
hallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile kararın ilânen tebliğine 31 inci madde 
uyarınca tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına ilânın bir suretinin mah
keme divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden itibaren (15) gün 
sonra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi. 7002 / 127 

E. No : 1970/451 
K. No : 1971/291 
Savcılık : 1970/9349 
Mahkeme Heyeti Başkan : t Nüsret iren 7985 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : Ali izmirli 487 
Davacı : K. H. 
Maznun : Gaziantep Taşlıca Remeldek Köyü hane 41, cilt 32 sahife 

32 de nüfusa kayıtlı, Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi 
No. 42 de oturur, ökkeş ile Hacee'den olma 1953 den 5/4/1947 tashih do
ğumlu ökkeş Demircioğlu 

Suç : Gümrük kaçakçılığı 
Suç tarihi : 21/1/1970 
Gümrük kaçakçılığı suçundan sanık Ökkeş Demircioğlu'nun 1918 sa

yılı Kanunun 27/2 nci maddesi gereğince tecziyesi için açılan amme da
vasının yapılan duruşması sonunda : 

Sanığın 1918 sayılı Kanunun 25/1, 2 nci madde ve fıkraları uyarınca 
(33) gün hafif hapis, ve 50 lira hafif para cezalarının 647 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesiyle beher gün beş lira hesabiyle hafif hapis cezasının (165) 
lira hafif para cezasma çevrilmesine, (15) lira nispî harçla (18) lira mah
keme masrafmm tahsiline dair verilen 19/11/1971 tarih ve 194 sayılı gı
yabî hüküm tebliğ için sanığın dosyada mevcut adreslerine gönderilmiş 
ve ayrıca adresinin tahkiki için yazılan müzekkerelere de gelen cevap
larda adresini terkle nerede olduğunun bilinmediği bildirilmek suretiyle 
tebligatın yapılamadığından, durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
karar veirlmekle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
lerine tevfikan mahallinde ve Resmî Gazete ile kararın ilânen tebliğine, 
31 inci madde gereğince tebliğatm sanığa yapılmış sayılmasına, ilânın bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden iti
baren (15) onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılmasına 30/1/1973 tarihinde 
ittifakla karar verildi. 7092 /128 

E. No : 1970/202 
K. No : 1971/282 
Savcılık : 1969/105548 
Mahkeme Heyeti Başkan : t. Nüsret tren 7986 
Üye : A. Ziya Saygmer 8702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
Başkâtip : AU izmirli 487 

Davacı : K. H. 
Sanık : izmir - Merkez Hurşidiye Mahallesi 107 hanede nüfusa ka

yıtlı, izmir Şair Eşref Bulvarı Gülcü Apartmanı No. 6 da oturur Musevi, 
Salamon ve Vida'dan olma 1330 doğumlu Albert Agramati 

Suç : Sahte senet tanzim etmek 
Suç tarihi : 4/10/1969 
Sahte senet tanzim etmek suçundan sanık Albert Agramati'nin T. C. 

K nun 342/1, 347 59 uncu maddelerle (25) gün hapis cezasının T C K . 
nun 89 uncu maddesiyle teciline. (12) lira mahkeme masrafının tahsiline 
dair verilen gıyabî 16/11/1971 tarihli hüküm, tebliğ için sanığın dosvada 
mevcut adresine gönderilmiş ayrıca adresinin tahkiki için müzekkereler 
yazılmış gelen cevaplarda adresini terkle nerede olduğunun bilinmediği 
bildirilmiş olduğundan durumun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar 
verilecek 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tev
fikan mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete İle kararın ilânen tebliğine 31 
inci madde gereğince tebligatın sanığa yapılmış savılmasına ilânın bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden İti
baren (15( gün sonra kesinleşmiş sayılmasına ittifakla karar verildi. 

N 7092 /129 

E. No : 1970/258 
K No : 1971/194 
C. Savcılık : 1970/6602 
Mahkeme Heyeti Başkan : 1. Nüsret iren 7985 
Üye : N Ekrem Subaşı 8975 
Üye : Fikri Cireli 9355 

C Savcı Yardımcısı : Emin Akman 9175 
Z. Kâtibi : Ülkü Aloftekin 811 
K. tarihi : 18/5/1971 
Davacı : K. H. 
Sanık : izmir - Ballıkuyu No. 65 de oturur, 1107 Sokak ve No. 8 de 

oturur, Mehmet oğlu Çerki'den olma, 1941 doğumlu izmir - Ballıkuyu Mah. 
3622 hanede kayıtlı, evli 2 çocuklu, okur yazar, şoför, Mehmet Sait Ertir-
yaki ve 35-EC-270 plaka sayılı kamyon şoförü 

Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme ve yaralamaya sebebiyet 
Suç tarihi : 24/12/1969 
Tevkif tarihi : 13/1/1970 
Tahliye tarihi : 16/10/1970 
Seit Sulu'nun ölümüne, Haydar Ateş'üı de yaralanmasına sebebiyet 

vermekten T. C. K. nun 455/2, 455/Son ve 6085 sayılı kanunu değiştiren 
232 sayılı Kanunun 60/E maddeleri uyarınca üç sene iki ay onsekiz gün 
hapis (800) sekizyüz lira ağır para cezasiyle tecziyesine, bir sene süre 
ile şoförlük ehliyetinin geri alınmasına (296) lira (15) kuruş muhakeme 
masrafının tahsiline dair verilen gıyabî hüküm tebliğ için sanığın adre
sine gönderilmiş ve ayrıca adresinin tespiti için yazılan muhtelif tarihli 
müzekkerelerimize de gelen cevaplarda adresini terk edip nerede olduğu
nun da bilinmediği bildirilmiş olduğundan, durumun Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine karar verilmekle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince mahallinde ve ayrıca Resmî Gazete ile ka
rarın ilânen tebliğine 31 inci madde uyarınca tebligatın sanığa yapılmış 
sayılmasına, bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, kararın 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına ittifakla 
karar verildi. 7092 /130 

E. No : 1970/268 
K. No : 1071/104 
C. Savcılık : 1970/498 
Mahkeme Heyeti Başkanı : t. Nülsret iren 7085 
Üye : A. Ziya Saygmer 8(702 
Üye : Fikri Cireli 9355 
C. Savcı Yardımcısı : Emin Akman 0175 
Z. Kâtibi : Fahrettin Kara 814 
Karar tarihi : 10/9A071 
Davacı : K. H. 
Sanık : Çeşme ilçesi Merkez Sakarya IMahallesi 7 hanede nüfusa 

kayıtlı, izmir 1306 Sokak No. S de oturur, (Bayram ile Ayşe'den olma 
15/10/1940 Çeşme D. lu, terzilik yapar, Cevdet Türkay. 

Suç : Hırsızlık malı bilerek »atın almak, 
Suçtarihi : 21/1/1070 
HırsTZİık malı bilerek sa t» almtaktan T.CJK nun 5112, 522 nci mad

delerle (16) onbeş gün hapis ve (50) elli lira ağır para cezası ile teczi
yesine (350) kuruş mahkeme masraf inan sanıktan alınmasına dair ve
rilen gıyabî hüküm tebliğ için sanığın adresine gönderilmiş ve ayrıca 
adresinin 'tahkiki için yazılan müzekkerelere dıe gelen cevaplarda adre-
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sini terkle, nerede olduğunun bilinemediği bildirilmiş olduğumdan duru
mun Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmekle, 7201 sayılı 
Tebligat K. nun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan mahallinde ve ay
rıca Resmî Gazete ile kararı ilânen tebliğine, âl inci madde gereğince 
tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına, ilânın bri suretinin mahkeme 
divanhanesine asılmasına, kararın ilân tarihinden itibaren (15) gün son
ra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi. 7092-131 

Izmiır Üçüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. NO : 73/60 
K No : 1973/216 
Davacı : K.H. 
Sanık : Şef.k Yaman Ünal, Karşıyaka 1196122 Sokak No. 7 Kat 2 

de oturur. 
Suç : Emirlere muhalefet 
Kanun maddesi : CK. 526 
Hükmedilen ceza : (250) lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suıçtan> ötürü ya

pılan duruşma sonunda : 
Eylemline uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve nu

marası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen teb
liğ edilememiş ve adresi de tebliğ tespit edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete 
ile ilânen tebliğine ve aynı kamunun 31 inci maddesi gereğince ilân ya
pıldığı tarihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092-132 

îzmir 5 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1972/680 
Vazifeli belediye komiser muavinine hakaret etmekten sanık Sivas 

Kaldı Köyü nüfusuna kayıtlı ve aynı köyde oturur Mehmet oğlu Zeh
ra'dan 1932 yılında doğma Abdülbekir Uludağ hakkında yapılan duruşma 
sonunda : Suçu sabi t görülerek T. C K. nun 266/1 inci maddesine göre 
iki ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 647 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine göre cezasının teciline 4 lira mahkeme masra
fının kendisinden alınmasına dair verilen 22/11/1972 tarih 680/595 sa
yılı Ka^ar adresinde tebliğ edilememiş, zabıtaca yaptırılan tahkikatta 
adresi tespit edilemeyerek meçhul kalmış olmasından adı geçene iş bu gı
yabî hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 uncu maddeleri gere
ğince ilânen yapılmasına, ilânın Resmî Gazete ile neşrine, mezkûr kanunun 
31 inci maddesine göre ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına ilân masraflarının bilâhara haksız çıkaack taraftan 
alınmak üzere evvel emirde suç üstü giderinden ödenmesine, karar ör
neğinin mahkeme divanhanesine de talik edilmesine karar verildiğinden 
iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 7092 / 104 

1972/126 
Zina suçundan sanıklar îzmir I . Aziziye Mah. nüfusuna kayıtlı 

1241/5 Sokak 12 No. da oturur. Yaşar oğlu Zehra'dan 1945'de doğma 
Çetin Karadağdelen ve Çanakkale Çınarlı Mah. nüfusuna kayıtlı îzmir 
1250 Sokak 4 No. da oturur. Salih kızı Hamİde'den 1944 de doğma Rabia 
Ülger haklarında yapılan duruşma sonunda suçu sabit görülen sanıkların 
T. C. K. nun 441 inci maddesi gereğince altışar ay hapislerine sabıkasız 
olluklarmdan 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince cezalarının te
ciline 850 kuruş mahkeme masrafının kendilerinden alınmasına dair 
verilen 27/12/1972 tarih 126/762 sayılı gıyabî karar kendilerine tebliğ 
edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresleri tespit edilemeyerek 
meçhul kalmış olmasından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 uncu 
maddelerine göre kararın ilânen tebliğine aynı kanunun 31 inci maddesi 
gereğince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayıl
masına ilânın Resmî Gazete ile neşrine, ilân masraflarının bilâhara hak
sız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü giderinden 
ödenmesine dair verilen iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 7092 / 105 

1971/895 
Dolandırıcılıktan sanık Ban az İlçesi Banaz Köyü nüfusuna kayıtlı 

ve Muğla Karşıyaka Mah de oturur. Hüsevin oğlu Hatice'den 1953 de 
doğma yağlı boyacı İbrahim Özoğul hakkında yapılan duruşma sonunda 
suçu sabit görülen sanığın T. C. K. nun 503 üncü maddesine göre üç ay 
hapsine ve 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince verilen cezanın te
ciline, 29 lira mahkeme masrafının kendisinden alınmasına dair verilen 
15/9/1972 tarih 895/431 sayılı karar kendisine tebliğ edilememiş ve zabı

taca yaptırılan tahkikatta adresi tespit edilemiyerek meçhul kalmış ol
masından iş bu gıyabî hükmün adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28,29 uncu maddelerine göre ilânen yapılmasına mezkûr kanunun 
31 inci maddesine göre ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına ilânen Resmî Gazete ile neşrine, ilân masraflarının 
bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü gi
derinden ödenmesine, karar örneğinin mahkeme divanhanesin de talikine 
karar verildiğinden iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilnâ olunur. 

7092 / 106 

1971/391 
Geceleyin mesken masuniyetini ihlâlden sanık Lüleburgaz Karamusul 

Köyü nüfusuna kayıtlı İzmir Yeşilyurt 508 Sokak 8 No da oturur( Mehmet 
kızı Ümmügül'den 1933 de doğma Resmiye Eren hakkında yapılan du
ruşma sonunda : Suçu sabit görülen sanığın T. C. K. nun 193/2,59 uncu 
maddesine göre beş ay hapsine 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 
cezasının tesciline, 1350 kuruş mahkeme masrafının kendisinden alınma
sına dair verilen 26/10/1972 tarih ve 391/540 sayılı Karar kendisine tebliğ 
edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit edilemeyerek meçhul 
kalmış olmasından adı geçene iş bu gıyabî hükmün 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28,29 uncu maddesine göre ilânen yapılmasına, 31 inci madde 
gereğince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına, ilânın Resmî Gazete ile neşrine, ilân masraflarının bilâhara haksız 
çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü giderinden öden
mesi ve ilân örneğinin mahkeme divanhanesine de talikine karar veril
diği iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7092 /107 

1969/288 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet vermekten sa

nık Malatay Niyazi Mah. nüfusuna kayıtlı İzmir Gültepe Babacan So
kak 20 No. da oturur. Veli oğlu Firdes'ten 1946 da doğma Cengiz Baş-
eğmez hakkmda yapılan duruşma sonunda : suçu sabit görülen sanığın 
T. C. K. nun 459/2 nci maddesi gereğince 6 ay hapis 1000 lira ağır para 
cezasiyle tecziyesine, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddesiyle şoför ehliyeti
nin 20 gün geri alınmasına, 647 sayılı Kanuna tevfikan 6 ncı madde
siyle cezasının teciline 188 lira 15 kuruş mahkeme giderinin sanıktan 
alınmasına dair verilen 12/5/1972 tarih 288/215 sayılı gıyabî karar ken
disine tebliğ edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit edi
lemeyerek meçhul kalmış olmasından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 
uncu maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilânın Resmî 
Gazete ile neşrine mezkûr Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân vapıl-
dığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilân masrafla
rının bilâhara haksız çıkan taraftan alınmak üzere suç üstü giderinden 
ödenmesine karar örneğinin mahkeme divanhanesine de talikine karar ve
rildiğinden iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7092 / 108 

1971/744 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Selçuk Merkez Mah. nüfu

suna kayıtlı aynı yer Zafer Mah. Bademli Sokak 4 No. da oturur. İsmail 
oğlu Münevver'den 1926 da doğma Süleyman Kâhya hakkında yapılan 
duruşma sonunda : 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine tevfikan bir 
yıl hapis 500 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 647 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine göre cezasının teciline, 29 lira mahkeme masrafının sa
nıktan alınmasına dair verilen 11/11/1971 tarih 744/637 sayılı gıyabî ka
rar kendisine tebliğ edilememiş zabıtaca adresi tespit edilemiyerek meçhul 
kalmış olmasından gıyabî hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 
uncu maddelerine göre ilânen yapılmasına ilânın Resmî Gazete ile neşrine 
aynı kanunun 31 inci maddesine göre ilânı yapıldığı tarihte 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân masraflarının bilâhara haksız çıka
cak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü giderinden ödenmesine 
1973/9 müteferrik sayiyle karar verildiğinden iş bu karar tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 7092 / 109 

1972/380 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık îzmir Toraman Mah. nüfusuna 

kayıtlı Yeşilyurt 136 Sokak 1 No. da oturur. Şükrü oğlu Nadiye'den 1935 
de doğma Nazmi Karlıca hakkmda yapılan duruşma sonunda : Suçu sabit 
görülerek T. C. K nun 565, 59 uncu maddeleri gereğince bir gün hafif 
hapis 5 lira hafif para cezasiyle tecziyesine 647 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle cezasının teciline 13 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan 
alınmasına dair verilen 2/11/1972 tarih 380/549 sayılı gıyabî karar ken
disine tebliğ edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresi bulunamaya-
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rak meçhul kalmış olmasından 72©1 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 
uncu maddelerine göre ilânen tebligat yapılmasına ilânın Resmî Gazete 
ile neşrine, ilân masraflarının bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere suç üstü giderinden ödenmesine mezkûr kanunun 31 inci maddesi ge
reğince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına karar verildiğinden iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 7092 / 11» 

İzmir 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1971/814 
6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesine 

muhalefetten sanık Eraurum Karayağız ilçesi Göksu Köyü nüfusuna ka
yıtlı İzmir Gttrçeşme 3617 Sokak 67 No. da oturur. Hamza oğlu Dünya'- >f 

dan 1937 de doğma Ahmet Kaya hakkında yapılan duruşma sonunda : Suçu 
sabit görülen sanığın 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı karnınla değişik 13 
üncü maddesine tevfikan bir sene hapis ve 500 lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine yatırılan 1000 Ura kefalet akçesinden 500 lirası üzerine ted
bir konulmasına 10255 kuruş mahkeme masrafının kendisinden alınmasına 
dair verilen 21/11/1972 tarih ve 814/535 sayılı gıvalbî karar kendisine 
tebliğ edilemediği zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit edilemeyerek 
meçhul kaldığı anlaşıldığından sanığa gıyabî kararın 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 29 uncu maddelerine göre ilânen tebliğine ilânın Resmî Ga
zete ile neşrine 31 inci maddeye göre ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân masrafının bilâhara haksız çıkacak 
taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü giderinden ödensnasine, 
karar örneğinin mahkeme divanhanesine de talik edilmesine karar Veril
diğinden iş bu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7092 / 113 

1972/213 
Kaçakçılık suçundan sanık Bingöl Yayladere Köyü nüfusuna kayıtlı 

İzmir Altındağ 241 Sokak 26 No. da oturur. Hasan oğlu 1950 doğumlu 
Mehmet Erkul hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanığın 1918 sayılı 
Kanunun 25 inci 1177 sayılı Kanunun 88/2 nci maddeleri gereğince elli 
lira hafif para cezasiyle mahkûmiyetine, kaçak sigaralarm müsaderesine 
5 lira 75 kuruş nistoî vekâlet ücretinin Sanıktan alınıp müdahil tekel ida
resine verilmesine 10 lira 40 kuruş mahkeme masrafının kendisinden 
alınmasına dair verilen 16A1/1972 tarih ve 213/519 sayılı gıyabî karar 
adresinde tebliğ edilememiş ve zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit 
edilemeyerek meçhul kalmış olmasından, adı geçen sanığa iş bu kararm 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29 uncu maddeleri gereğince ilânen 
yapılmasına, ilânın Resmî Gazete ile neşrine. 31 inci maddeye göre ilânın 
vapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân mas
raflarının bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde 
suç üstü giderinden ödenmesine, karar örneğinin mahkeme divanhanesine 
de talikine karar verildiğinden iş bu karar tebliğ yer ne kaim olmak üzere 
ilân olunur. 7092 / 112 

1OTZ/2B» 
Dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet vermekten sanık Sakarya Ser-

divan Köyü nüfusuna: kayıtlı İzmir 531 Sokak 2 No*, da oturur. Mehmet 
oğlu Fatma'dan 1339 da <Jogma Nazım Akgül hakkında yapılan duruşma 
sonunda : Suçu sabit görülen sanığın T. C. K. nun 450/2 - son maddele
rine göre bir ay 15 güm hapis 250 Itıra ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
3700 kuruş mahkeme masrafının kendisinden alınmasına 647 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine göre cezasının teciline dair verilen 20/12/1972 
tarih 259/864 sayılı gıyabî karar kendisine tebliğ edilememiş zabıtaca 
yaptırılan aramada adresi tespit edilemeyerek meçhul kaldığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28.29 uncu maddelerine göre gıyabî hükmün 
ilânen tebliğine ilânın Resmî Gazete ile neşrine, mezkûr kanunun 31 inci 
maddesine göre ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına, ilân masraflarının bilâhara haksız çıkacak taraftan alın
mak üzere evvel emirde suç üstü giderinden ödenmesine karar Örneğinin 
mahkeme divanhanesine de talikine karar verildiğinden iş bu karar teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 7Ö92 / Í13 

1971/308 
6136 sayılı Kanuna muhalefet ve sarhoşluk suçlarından sanık 

İzmir Esrefpaşa Tuzcumescit Mahallesi nüfusuna kayıtlı tamir 1617. So
kak 42 No. da oturur Recep ve Sadiye'den 28/3/1947 de olma Tunay 
Güneştuğ hakkında 3005 sayılı Kanuna göre yapılan duruşma sonunda : 
Sanığın T . C. K. n u n 071 inci maddesine göre etli lira hafif para ceza

siyle mahkûmiyetine, 6136 sayılı Kanuna muhalefetten beraatine, bı
çağın kendisine iadesine dair verilen 2/7/1971 tarih 308/371 sayılı gı
yabi hüküm adresine tebliğ için çıkarılmışsada* bulunamadığından 
tebliğ edilemediği ve zabıtaca yaptırılan aramada adresinin bulunama
dığı cihetle meçhul kaldığı anlaşıldığından işbu gıyabî hükmün 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddesine tevfikan ilânen ya
pılmasına ilânın Resmî Gazete ile neşrine, 31 inci maddeye göre ilân 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilân 
masraflarının bilahare haksiz çıkacak taraftan alınmak üzere evvel 
emirde suç üstü giderinden ödenmesine karar verildiğinden işbu karar 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilâh olunur. 7092 / 114 

1966/590 
Vazifeli bekçiye hakaret, darp ve* sarhoşluktan sanık İzmir fo-

metpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı İzmir 938. Sokak 42 No. da otu
rur Mehmet Fevzi oğlu, 1929 doğumlu Mehmet Güvençli hakkında-
yapılan duruşma sonunda : T. C. K. nun 266/1 inci maddesi mucibince 
bir ay hapis 250 lira ağır para sezasiyle mahkûmiyetine 647 sayılı Ka
nunun 4/1 inci maddesi gereğince hapis cezasının 300 lira para ceza
sına çevrilmesine, müessir finden beraatine, sarhoşluk suçundan olan 
kamu davasının zaman aşımı dolayısiyle ortadan kaldırılmasına 600 ku
ruş mahkeme masrafının kendisinden alınmasına ve cezaların teciline 
dair verilen 6/12/1972 tarih 590/606 sayılı gıyabî karar kendisine teb
liğ edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresi tespit edilememiş 
olmasından işbu gıyabî hükmün adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kantr» 
nunun 28, 20 uncu maddelerine göre ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 
inci maddesine göre ilânın yapılacağı tarihten 15 gü sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına ilânın Resmî Gazete ile neşrine ilân masrafla
rının bilahare haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde 
suç üstünden ödenmesine karar örneğ nin mahkeme divanhanesine de tali-
kma karar vedildiğinden işbu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 7092 /115 

1971/747 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Yozgat Osman Paşa Kö

yünde oturur aynı köy 88 nüfus hanesine kayıtlı Mehmet oğlu, Mak-
bule'den 8/9/1944 de doğma Hasan Şahin hakkında yapılan duruşma 
sonunda suçu sabit görülen sanığın 6136 sayılı Kanunun 15/1 inci 
maddesine göre altı ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mahkûmi
yetine 350 kuruş mahkeme masrafının kendisinden alınmasına bıçağın 
müsaderesine dair verilen 13/12/1971 tarih 747/752 sayılı gıyabî ka
rar kendisine tebliğ edilememiş zabıtaca yaptırılan aramada adresi bu-
lunamayarak meçhul kalmış olmasından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 
uncu maddelerine göre kararm ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete 
ile neşrine mezkûr kanunun 31 inci maddesine göre ilânın yapıldığı tarih
ten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân masraflarının bi
lâhara haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü gi
derinden ödenmesine, karar örneğinin mahkeme divanhanesine de tali
kine karar verildiğinden işbu karar tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 7002 /116 

• — — . 

Sivrihisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1071/696 
Kütahya İli Çini Gar 5 numarada mukim Hacı Murat Kolcuoğlu 

tarafından, Yozgat İli Akçakışla Köyü Akdağmadeni'nde Abdülrahim 
Alpaydın ve arkadaşları Hüsnü Kandemir ile M. Celalettin Aygener 
aleyhine açtığı tazminat dava diiekçesiyle : 

43 AH 572 plaka sayılı otobüsünün Kütahya'dan - Ankara istika
metine seyretmekte iken davalılardan Hüsnü Kandemir ve Abdülrahim 
Alpaydm'ın mülkiyetinde bulunan diğer davalının sevk idaresindeki 
kamyonun dikkatsizlik neticesi otobüsüne çarpması neticesi 50.875 l i
ralık hasara sebebiyet verdiğine tahsiline karar verilmesini istemiş ve 
davalılardan Abdülrahim Alpaydın adma çıkarılan tebligatlar gösteri
len adreste olmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş, zabıtaca ya
pılan tahkikatta da adresinin bilinemediği anlaşılmış olduğundan davalı 
Abdülrahim Alpaydm'a da davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş
tir. Karar geğerince duruşmanın bırakıldığı 16/7/1973 Çarşamba günü 
saat 11.00 de davalının duruşmada bizzat hazır olması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 185 
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İzmir 6 ncı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. : 1971/1226 
K. No. : 1971/1124 
Davacı : K. H. 
Sanık : Mehmet Çakıcıoğlu Mehmet ve Güllü oğlu 1940 Kilis D. lu 

zmir - 697 Sokak 4/6 No. da oturur. 
Suç : Sarhoşluk 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 572/1, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci 

Haddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten 300 lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı samk hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı-

an duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa-

*ası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
•dilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ranu-
lunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb-
iğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092/95 

E. No. : 1972/770 
K. No. : 1972/683 
Davacı : K. H. 
Samk : Ahmet Dursun Hüseyin ve Arife oğlu 1950 Burdur D. lu 

İzmir - Inciraltı - Atatürk Talebe Yurdunda kalır. Yakm Doğu Kimya 
Mühendisliğinde teknisyen. 

Suç : Yangın tehlikesi tevlit etmek. 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 566 ncı maddesi 
Hükmedilen ceza : 50 lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 96 

E. No. : 1972/726 
K. No. : 1972/837 
Davacı : K. H. 
Sanık : İhsan Güzelşen. Sıtkrve Fatma oğlu 1953 Diyarbakır D. lu 

İzmir - Zeytinlik 1140 Sokak 40 No. da oturur. 
Suç : Sarhoşluk ve maksat dışı bıçak taşımak 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 571. 549, 72 nci maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten ve içtimaen 80 lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince İlân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 97 

E. No. : 1972/25 
K. No. : 1972/13 
Davacı : K. H. 
Sanık : Ali Bağaç. Cemal ve Arife oğlu 1928 İzmir D. lu İzmir 929 

Sokak 94 No. da kasaplık yapar. 
Suç : ölçüler Kanununa muhalefet 
Kanun maddesi : 1782 sayılı Kanunun 24/C - F maddesi 
Hükmedilen ceza : 25 lira hafif para. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile İlânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15» gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7093 / 98 

İzmir 6 ncı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. : 1972/1284 
K. No. : 1972/1188 
Davacı : K. H. 
Sanık : Necati Uyar. Mustafa ve Naciye oğlu 1929 Aydın D. lu İzmir 

Güzelyalı 37 Sokak 32 No. da daire 9 da oturur. 
Suç : Sarhoşluk 
Kanun maddesi: T. C. K. nun 572, 647 sayüı Kanunun 4/1 inci mad

deleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten 300 lira hafif para 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 / 99 

E. No. : 1972/173 
K No. : 1972/1131 
Davacı : K. H. 
Sanık : Süleyman Hovardaoğlu. Hüseyin ve Selime oğlu 1933 Ak-

lisar D lu îzmir - Karabağlar - Fethlbaba Durağı No. l /A da mukim 
Suç : Hırsızlık 
Kanım maddesi : T. C. K. nun 491/ilk. 522. 525. 71 inci maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten ve içtimaen (4) ay hapis ve (4) ay gö

zetim. 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 /100 

E. No. : 1972/939 
K No. : 1972/1057 
Davacı : K. H. 
Sanık : Sultan özdemir. Bedri ve Rabia kızı 1945 Diyarbakır D. lu 

İzmir - Tepecik 1122 Sokak 7 No. da oturur. 
Suç : Hakaret 
Kanun maddesi: T. C. K. nun 482/2, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci 

maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten ve içtimaen 250 lira ağır para 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

şan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa-

-ası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
»dilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 /101 

E. No. : 1971/1273 
K No. : 1971/1580 
Davacı : K. H. 
Sanık • Fahri Tekin Süleyman ve Teslime oğlu 1945 Beyşehir D. lu 

İzmir 720 Sokak 32 No da oturur. 
Suç : Kavgada korkutmak maksadiyle bıçak çekmek 
Kanun maddesi: T. C. K. nun 466, 647 sayılı Kanunun 4/1 İnci 

maddeleri 
Hükmedilen ceza : Neticeten (300) lira ağır para 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, hunra aramalara rag-men tehliğ 
edilememiş ve adresi de tespit erttlemertifi'lnrten 7201 su»inli TenM?*! Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gnjwle İle UAnan leb-



— 27 — 

ligine ve aynı kanunun Sİ inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 /102 

E . No. : 1971/1361 
K. No. : 1971/1476 
Davacı : K. H. 
Sanık : Necati Emekli. Ömer ve Hanım oğlu 1941 Darende D. lu İz

mir - Eşrefpaşa 592 Sokak 15 No. da oturur. 
Suç : Sarhoşluk 
Kanun maddesi : T. C. K. nun 572, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci mad

desi 
Hükmedilen ceza : Neticeten (300) lira hafif para 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapı

lan duruşma sonunda: 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezasiyle tarihi ve numa

rası yukarıda gösterilen gıyabî karar, bunca aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

7092 /103 
e 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. in Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Mersin 16 daireli lojman inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 2.000.000 lira olup, Geçici teminatı 73.750 lira
dır, thalesi 18/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisvor.da yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komısvonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
13/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. înş. D. Bşk. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 7016/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Gölcük Subay yurt binası inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 1.500.000 lira olup, Geçici teminatı 58.750 lira
dır, thalesi 19/6/1973 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına verme 
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
14/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 7017 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile istanbul Dz. hastanesi 2 Ks. inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 2.000.000 lira olup, Geçici teminatı 73.750 lira 
dır. thalesi 18/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme 
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
13/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. înş. D. Bşk lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 7018 /*-2 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

Mikro - Film Teksir Malzemesi (Photostat-4 Developer üe Pho
tostat - 4 Fixer Powder) İthal edilecektir. 

1 — Bu işle ilgili şartnameler; 
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden 
b) istanbul'da Taksim Lamarhin Cad. Doğu Palas Kat 4 de mu

kim istanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da Karanfil Sok Akasya Apt. SO/7 de mukim 
İrtibat Bürosu Şefliğimizden bedelsiz olarak temm edilebilir. 
2 — Teklifler en geç 3 Temmuz 1973 Salı günü saat 14 3fi a kadar 

Karabilk'<ip Gene) Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
tevdi edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 7164/2-2 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Asansör yaptırılması işi 
1 — Eksiltmeye konulan iş, Göztepe hastanesi ilâve sağlık tesis

leri ve Kadıköy Şube Müdürlüğü binası asansörlerinin temin ve tesisi 
işi olup, ilk keşif bedeli 1.684.000— TL. dır. 

2 — Eksiltme 8/6/1973 tarihine raslayan Cuma günü saat 16.00 
da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1. No. lu Satın 
Alma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zari usulü ile 
yapılacaktır. 

3 _ isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakın] ve eklerini Anka
ra'da Bayındır Sokak No. 5 de Genel Müdürlük înşaat İşleri Müdür
lüğü Elektrik tşleri Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri 
mümkündür 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1973 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 64.270,— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınması şekli, 
İsteklilerin en geç 6/6/1973 Çarşamba günü mesai saati sonuna 

!> dar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri (Müracaatta umumî evrak kayıdı tarihi muteberdir. 
Telgrafla müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış, keşif bedeli kadar C grubundan müteahhitlik 
karnesi veya enaz keşif miktarı kadar asansör işini yapıp geçici ve 
kesin kabulünü yaptırdığına dair resmî belge, münhasıran kurumdan 
alacakları plan teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile 
bu beyannamede zikredilen teknik personel ve noterden münakit taah
hüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum 
Elektrik İşleri Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri lâzım
dır. 

6 — İstekliler gerçek kişi ve tüzel kişi olacaktır. 
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı No. 231 Yenen Apt. da 1 No. lu 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veva bu saatte Komis
yon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü postalamaları 
lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
mucibince Belediyelerce istenecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum 
harçlar müteahhide aittir. 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 7080 / 2 - 2 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Aşağıda semti numarası bedeli muvakkat teminatı müddeti ve 
cinsi yazılı dükkânlar 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf artırma suretiyle kiraya verilecektir. 

1. thale 13/6/1973 Çarşamba günü aşağıda yazılı saatlerde Bele
diye binasında müteşekkü) encümen huzurunda yapılacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler mesai saatleri dahilinde her gün Bele
diye Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Teklif mektuplarının ihale saatlerinden en geç 1 saat evvel 
Encümen Başkanlığına verilmiş olması şarttır. (Postada vuku bula
cak gecikmeler nazara alınmaz.) 
Kapo 
No. Cinsi S e m t i Müddeti 

M. bedeli 
Lira Kr. 

M. Temi. 
Lira Kr. 

23/D Dükkân H. Önü Bl. Çarş. 1 yıl 6.000,— 450,-
22 Dükkân H. önü Bl. Çarş. 1 yıl 6.000,— 450,— 
Bilâ Balon satış Gençlik parkı 2 vıl 18.000.— 1.350,— 
19/D Dükkân H. Önü Bl. Çarş. 1 yıl 9.000,— 675,— 

6976 /4-2 

İhale 
saati 

Hisarönü Belediyesinden : 

1 — 556.944,51 lira keşif bedelli Belediye ve sinema binası inşaatı 
2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Geçici teminatı 26.527 78 lira olup ihalesi 13/6/1973 Çarşamba 
günü saat 15.00 de Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname hergün Belediye Fen Dan esinde görülebilir. 
4 — Taliplilerin bu ise ait kapalı teklif zarflarım ihale saatine kadar 

Belediye Başkanlığına vermeleri İlân olunur. 7167 / 4-2 
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Türk Kava Yolları A. O. dan : 

Ortakhğıımız ihtiyacı içim aşağıda teknik özellikleri ve satın alma 
şartları belirtilen jeneratörler satım alınacaktır, 

îstek 1 : 
8 adet 9 0 KVA jeneratör. 
Teknik şartname: 
3i- — 9 0 KVA, 1 1 5 / 2 5 9 Volt, 4 0 0 frekanslı kendinden muharrik yer 

takat cihazı (GPU). 
0 — Emçasız tip Diesel motorlu alternatörü olacak ve diesel mo

toru ile tahrik edilecektir. 
3 — Devamlı sabit frekansı 4 0 0 - j - 5 Hz olacaktır. 
4 —i Jeneratörü yüklemede ve yükten kurtarmada frekans % + 5 

fazla değişmeyecek ve 2 saniye içinde devamlı sabit frekans durumuna 
dönecektir. 

5 —• Devamlı sabit voltaj % -+- 1 olacaktır. 
6 —• Jeneratörü yüklemede ve yükten kurtarmada voltaj % ± 3 

den fazla değişmeyecek ve 1 saniye içinde sabit voltaj durumuna döne
cektir. 

7 —ı 'Starter motoru ve jeneratör 2 4 Volt olacaktır. 
8> —• Diesel motoru GM 4 - 7 1 tipi Diesel olacaktır. 
9 — ı Dış boya sarı olacaktır, 
fatek 2 : 
1 adet 1 2 5 KVA'hk saba. jeneratör. 
Teknik Şartname : 
1 — Sabit jeneratör 1 2 5 KVA, 4 0 0 Hz 1 1 5 / 2 0 0 Volt ve 2 çıkış dev

reli frekans değiştiriciye havi olacaktır. 
2 — Devamlı sabit frekansı 4 0 0 H - 5 Hz olacaktır. 
3 — Jeneratörü yüklemede ve yükten kurtarmada frekansı % ± 5 

den fazla deşiğmeyecek ve 2 saniye içinde devamlı frekans durumuna dö
necektir. 

4 — Devamlı voltajı % - £ 1 olacaktır. 
5 — Jeneratörü yüklemede ve yükten kurtarmada voltajı — % 3 den 

fazla değişmeyecek ve 1 saniye zarfında sabit voltaj durumuna dönecektir. 
6 —. Elektrik motoru 5 0 Hz 3 8 0 volt + % 1 0 olacaktır. 
7 —• Jenaratörün üzerinde otomatik ve zaman ayarlı bir durduru

cusu bulunacaktır. 
8 — Dış boya sarı olacaktır. 
Diğer şartlar : 
ödeme : Gayri kabili rucû akreditifle yapılacaktır. Şevki müteakip il

gili belgelerin bankaya ibrazmda akreditif tutarının % 9©"ı firmaya öde
necek, bakiye % 1 0 ise jeneratörlerin THY A. O. muayene Komisyonunca 
yapılacak kabul kontrolundan sonra THY nm yazılı talimatına göre fir
maya tediye edilecektir. 

Teslim şekli ve yeri : Akreditif şartlarında belirtilecektir. Jeneratör
ler imalatçınm orijinal ambalajında sevkedilecekür. 

Taliplerin, teklif mektuplarını en geç 2 4 / 6 / 1 9 7 3 günü saat 1 7 . 0 0 ye 
kadar THY Teknik ikmal Müdürlüğü, Yeşilköy Hava Alam, istanbul ad
resine göndermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler dikkate alın
maz. 

Malzemeler, istenilen zamanda sevkedilrnez ve kabul kontrolunda 
istenen evsafta olmadığı tespit edilirse, masraflar firmaya ait olmak 
üzere iade edilecek, istenen evsafa uygun malzeme ğönderilinceye kadar 
bakiye \% 1 0 nun tediyesi yapılmayacaktır. 

Ortaklığımız 2 4 9 0 sayıh Kanuna tabi değildir. 7 2 8 3 / 1 - 1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdtarîöğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden : 

ANKARA 

1 — Zonguldak - Ereğlisi Teknik Dişe Atelye blokları ikmal in
şaatı işi 2 4 9 0 sayılı Kanunnu 3 1 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli : 6 0 0 . 0 0 0 . — liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko

misyonunda 1 5 / 6 / 1 9 7 3 Cuma günü saat 1 1 0 0 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 2 7 . 7 5 0 , — liralık geçici teminatını, 
B) 1 9 7 3 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 beliten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 

e) Taahhüt beyannamesini, 
d) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, 
ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 1 5 / 6 / 1 9 7 3 Cuma günü saat 
1 0 . 0 0 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanftğına. 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi ll/fi/l97B 
Pazertesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7 2 4 2 / 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımdan : 

1. Deniş Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için cins ve miktarı 
aşağıda belirtilen 3 kalem malzeme teknik ve genel şartlar şartnameleri 
dahilinde yerli ve yabancı imalâtçı firmalardan teklif almak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 . İhale yabancı firmada kaldığı takdirde gerekli döviz Koniutan-
lığımızca temin edilecektir. 

3 . Teknik ve genel şartlar şartnamesi; Dente Kuvvetle*! Komu
tanlığı ikmal Daire Başkanlığı Tedarik Şube MüdürlüğüMdien 2 / 7 / 1 9 7 0 

günü saat 1 7 . 0 0 ye kadar bedelsiz olarak alınabilir. 
4. Şartnameler posta ile göndertlmez ve bu nıev'iden talepler ce

vaplandırılmaz. 
5 . Teklifler her kalem için ayrı ayrı dffizenlenımiiş olacaktır. 
6. Teklifler Türkçe veya İngilizce olarak 2 / 8 / 1 9 7 3 günü saat 

1 7 . 0 0 ye kadar İkmal Daire Başkanlığınca kabul edilecektir. 
7 . Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme zamanı 

değiştirilemez. 
8 . Yetkili şahıslanın şartnameleri alırken dilekçe ile müracâatları, 

hüviyet göstermeleri, yabancı firmalar için şartname alacakların firma 
mümessilliklerini tevsik eden belgelerinin, yerli firmalar için şartname 
alacakların imalâtçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri şarttır. 

M a l z e m e n i n C i n s i 
Şanzuman ( 1 6 5 HP) 
Dizel Alternatör (25 KW. lık) 
Tonoz Irgatı 

M I K T A R I Şartname No. 

3 0 Adet 
1 2 » 

2 » 

1 6 / 7 3 
1 7 / 7 3 
1 8 / 7 3 

7 2 8 1 / 1 - 1 

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için cins ve miktarı 
aşağıda beöntöen 3 halem malzeme teknik ve genel şartlar şartnameleri 
dahilinde yerli ve yabaa» imalâtçı finmalaınâaaı teklif almak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 İhale yabancı firmada kaldığı takdirde gerokli dövia KomUtan-
lığamaazca tenaüıı edilecektir. 

3L Teknik ve genel şartlar şartnamesi'; Demiz Kuwvetlert Komu
tanlığı ikmal Daire Başkanlığı Tedarik Sulbe M1îdürl)ügünxîen 2 9 / 6 / U 9 7 ı 3 

günü saat U 7 . 0 © ye kanlar bedeMa olarak alınabilir. 
14. Şartnameler posta», i l * göfiıderiilrraea ve bu nev"iden talepler ce

vaplandırılmaz. 
6. Teklifler her kalem için aynı ayrı düzenlenmiş olacaktır. 
6 . Teklifler Türkçe veya ingilizce olarak 3 0 / 7 / 1 9 7 3 günü saat 

1 7 . 0 0 ye kadar ikmal Daire Başkanlığınca kabul edilecektir. 
7. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme zamanı 

değiştirilemez. 
8. Yetkili şahıslanın şartnameleri alırken dilekçe ile müracaatları,, 

hüviyet göstermeleri, yabancı firmalar için şartnaane alacakların firma 
mümessilliklerini tevsik eden belgelerinin, yerli ıfirmalar için şartname 
alacakların imalâtçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri şarttır. 

M a l z e m e n i n C i n s i M t K T A R I Şartname No. 

1. 3 Tonluk Tek Raylı Vinç 
2. Balans Tezgahı 
3 Hidrolik Boru, Bükme Tezgahı 

1 Adet 
1 » 

1 » 

1 3 / 7 3 
1 4 / 7 3 
1 5 / 7 3 

7 Ö S 3 / İ H İ 
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istanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 

Satılık Bahçeli Bina 
1 — Istanul Bakırköy, Cevizlik Mahallesi, istanbul Caddesinde kâin 

12/1 pafta, 60 ada, 65 parsel sayılı teşekkülümüze art hizmet dışı bahçeli 
kagir telefon santral binası arsası ile birlikte satılmak üzere kapak tek
lif alma usulü ile artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 485.374,— TL. geçici teminatı 23.1164,06 
TL. dır. 

3 — ı Satış işi 14/6/1073 günü saat 16.00 da Gayrettepe Yıldız 
Posta Caddesi üzerinde bulunan Başmüdürlük binasında, Başrnüâürlü-
ğürnüz İhale Kurulunca yapılacaktır. 

A —• Söz konusu gayrimenkulun imar durumu ile şartname yu
karıda adresi yazılı binamız ikinci katında Yapı Kısım Amirliğinde gö
rülebilir. 

5 — Bu satışa ait kapalı teklif mektuplarının 14/6/1973 günü saat 
15.00 e kadar Yapı Kısım Amirliğine makbuz karşılığında teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

fl — Teşekkülümüz satışı yapıp yapmamakta serbesttir» 
71267/2-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — (849.392,40) TL. kesif bedelli Hiç PTT. binası inşaatı işi ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : (37.725,70) uradır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Daireli 

Başkanlığında ve Sivas PTT. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 19/6/1073 Salı günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 

Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 14/6/1073 Perşembe günü saat 17.30 a kadar ek

siltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü
dürlüğe başvurararak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kada İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edü-
mek üzere Yapı İşleri Dairesinde makbuz mükabüinde vermeleri ge
rekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dUediğine 
ihale etmekte serbesttir. 7238 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz irtiyacı iğin aşağıda sipariş numarası 
ve cinsi belirtilen malzemeler dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

2 —• Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir düekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı oda
dan aşağıda belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç aşağıda belirtilen gün ve saatte Genel Mü
dürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verüenler ile 
şartnamelerine uygun olmayan teklifle ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz. Posta üe şartname gönderilmez. 

Dosya No. 

73-0602-1 
73-0529-1 
73-0183-1 

73-0233-1 

Cinsi 

Hortum 
Konkasör eleği 
Galion Greyder 
yedekleri 
Le Tourneou Wes-
tingrouse yedekleri. 

Şartname 
Bedeli 

Lira Kr. 

20 — 
50,— 

50 — 

25 — 

Son teklif verme 
Günü ve Saati 

4 Temmuz 1973 17.30 
4 Temmuz 1973 17.30 

5 Ternmuz 1073 17.30 

5 Temmuz 1973 17.30 
7244/3-1 

Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/418 
Davacılar Zeynep Baray ve diğer 4 hissedara vekili Avukat İhsan 

Mörey tarafından imarın 5098 ada 8 parselin taksim ve şüyuun gideril
mesi için davalı Ahmet Şener aleyhine açılan işbu davanın yapılan yar

gılaması sonunda 30/4/1973 tarih ve 1978/278 sayılı kararla satışına 
karar verilmiştir. 

Davalıya bütün tebligatlar Resmî Gazete ile yapılmış duruşmaya 
gelmediğinden gıyabında karar verilmiştir. 

İşbu karar hülasasının Resmî Gazete ile yapılmasına ve ilân tari
hinden itibaren 8 gün zarfında temyiz edilmediği takdirde işbu hükmün 
kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 

7257 

Ankara 1 inci İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Foster Wasleer Vorld Services Corporation Firması'na 
Turhan Cad. No. 16 Kavaklıdere - Ankara 

1967/2780 
Davalı iş yerinde işçi olarak çalışmakta iken maruz kaldığı bir iş 

kazası neticesi malûl kalan davacı Mehmet Polat vekili Avukat ihsan Saraç
lar tarafından şirketiniz aleyhine açılan 15.000 bin lira maddî ve 
20.000 bin lirada manevî tazminatla birlikte kaza tarihinden itibaren 
faiz, masraf ve ücreti vekâletin davalıdan tahsili davasının papılan du
ruşmasında : 

Adresinizin mecburiyetine binaen tebligat ve dilekçe tebliğ edile
mediğinden üânen davetiye yazılmış ve 14/5/1973 tarihli duruşmada 
şirketinizi temsilen gelen olmamıştır. 

Duruşmada davalı olarak ilânen gıyap kararının tebliğine karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 17/9/1073 Pazartesi saat 10.00 da duruş
mada bulunmanız veya bir vekü göndermeniz, 

Gelmediğiniz takdirde duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı gı
yap kararının ilânen tebliğ makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

7249 

Anıkarar 7 nci sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

0973/258 
Davab : 1 Bünyamin Şenyüz, 
2 Müslüm Saraç, 
3 — Ahmet Çetin (Adresleri meçhul.) 
Davacı Mustafa Kalkan tarafından davalılar aleyhine açılan iza

leyi şüyuu davasının yapılan duruşmasında : Davalılara dava dilekçesi 
ilânen tebliğ yapıldığından bu kerre üânen gıyap kararı çıkartılmasına 
karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma günü olan (İmarın 6010, Ada
nın 13 parselinin satışı için yapılan duruşmaya) 25/6/1973 günü saat 
10.00 da bizzat gelmeleri veya bir vekille temsü ettirmeniz aksi halde 
gıyabınızda karar verileceği cihetle gıyap kararı ile duruşma gününe 
kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 7256 

Ankara 2 nci İ§ Mahkemesi Hakimliğinden : 

1072/5048 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sey

fettin Tamer aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Seyfettin Tamer M. T. A. Enstitüsünde şoför olduğu bu ad 

resine gönderilen tehliğat yapılamadığından tebligat Gazete ilânı il-
yapılmış olup, yine gelmediğinden gıyap kararının da ilânen yapılmasın 
karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşma günü olan 6/7/1973 günü saat 10.00 da biz 
zat gelmeniz veya bir vekille temsü ettirilmeniz aksi halde davanı, 
gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Uâ 
nen tebliğ olunur. 7246 

Ankara 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

0.972/1016 
Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü veküi Avukat Sabahat Çevik b 

rafından Gülhane Yücetepe Mahallesi C Blok No. 4/2 de ikamet ede 
Vedat Uzun aleyhine ikame olunan 908.62 Ura alacak davasının davalını 
gıyabında yapılan açık duruşması sonunda; 908.62 TL. nın l/2/19ı 
tarihinden itibaren hesaplanacak % 5 kanunî faiz, 90,86 lira vekâl--
ücreti ve 311 lira muhakeme masrafı ile birlikte davalıdan tarsilü 
karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunu 

7236 
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Ankara Belediye Başkanlığından : 

KALORİFER TESİSATI YAPTIRILACAKTIR. 
1 — Veteriner Müdürlüğü ilâve binası kalorifer tesisatı isi 2490 

sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (102.030,29) liradır. 
3 — Eksütme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

12/6/1973 Salı günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

işleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin': 
A) (6.351,51) liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleri Ue birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bUdirisini 
ve 25.000,— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansım, ib
raz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 12/6/1973 Salı günü saat 14.30 
a kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 6/6/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen işleri Müdürlüğüne yapüacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6481/4-4 

1 —• Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocuk oyun aletleri ve çöp se
petleri işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (185.450,90) Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

12/6/1973 Salı günü saat 15.15 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (10.522,55) liralık geçici teminatımı, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksütme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebUeceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
ve 25.000,— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, ib
raz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/6/1973 Salı günü saat 14.15 
e kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 

7 — Yeterük belgesi için son müracaat 6/6/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen işleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6482 , 4-4 

ÇAYHANE VE GAZİNO İNŞAATI YAPTrRTLACAKTIR. 
1 — Altındağ'da yapılacak çayhane ve gazino inşaatı işi 2490 sa

yılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (380.902,52) Uradır. 
3 — Eksütme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

12/6/1973 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (18.986,10) liralık geçici teminatım, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksütme şartna

mesinde ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannames1 

ve taahhüt beyaımemısini, 

b) Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 
az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebUeceklerini gösterir 
müleanhıtük karnesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
ve 50.000.— Uralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, ib
raz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterUk belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 12/6/1973 Salı günü saat 14.00 
e kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 6/6/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen işleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6483 / 4 - 4 

KAT TLA VE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR. 
1 — Temizlik işleri Müdürlüğü Kat ilâve inşaatı işi 2490 sayılı 

Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeü (188.230,81) Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni ihale Komisyonunda 

12/6/1973 Sah günü saat 15.45 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (10.661,54) liralık geçici teminatım, 
B) 1973 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleri ile birlikte verecekleri (EkKiltbme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi 

ve taahhüt beyannemisini, 
b) Baymdırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan en 

az bu işin keşif bedeU kadar işin eksiltmesine girebUeceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesin, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
ve 25.000,— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansım, ib
raz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/6/1973 Salı günü saat 14.45 
e kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — YeterUk belgesi için son müracaat 6/6/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşlen Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez 
6484/4-4 

e 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Branda bezi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerden Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez Tamamı 
biT istekliye ihale edilebUeceğı gibi 75.000 metre partiler halinde de ihale 
edebilir.. 

M. bedeU G. teminatı I H A L E 
C i n a i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Araç üst örtü branda 
bezi 300,000 Mt. 11 700 000,— 364 750 — 8/8/1973 11.00 
Partilere girecekler 75.000 Mt. 2.925.0OO,— 101.500,— Cuma 

6651 / 4-4 

Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli teminatı ve ihale gün ve 
saatleri yazılı malzemeler müteahhit namı hesabına açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Isteklüerin belU gün 
ve saatte gelmeleri. 

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

VVogoner jeep motoru 
piston pımıyle 0 020 240 Ad. "| 
VVogoner jeep motoru r 59.520,— 4.230,— 8/6/1973 10.30 
piston pımıyle 0,030 132 Ad. J Cuma 

6652/4-4 
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Ankara Sular t dar esi Genel Müdürlüğünden: 

1. Hacettepe Üniversitesi Beytepe tesisleri ile Güvercinlik arası 
0 200 ve 250 mm. lik boru döşeme işçiliği açık eksiltme suretile ihale 
edilecektir. 

2. Keşif bedeli 72.313,52 lira olup geçici teminatı 3.924,— TL. dır 
3. ihale ile ilgili dosya ve şartnameleri mesai saatleri içinde Ida 

remiz İnşaat Baş Mühendisliğinde görülür. 
4. Teminat vermiyen ve açık eksiltmede hazır bulunmayanla! 

Komisyonca kabul edilmez. 
5. İhale 4/6/1973 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

tamamen serbesttir. 6967 /3-3 

1. îdaremizce 200 M3, kuvartz taşı (Çakmak taşı) fiyat vt 
teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2. Teklif edilecek bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat veril 
mesi şarttır. 

3. Teminat vermiyen, telgrafla verilen teklifler komisyonca kabul 
edilmez. 

4. ihale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonu huzurunda 8/6/1973 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

5. ihale ile ilgili şartnameleri mesai saatleri içinde İdaremi/ 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

6. tdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vapmaktt 
tamamen serbesttir. 6968 / 3̂ 3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bingöl Hükümet Konağı inşaatı işi 2490 sayılı Kanun büküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.5O0 000,—) liradır 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 11/6/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraik mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (148.750,—) liralık geçici te

minatını. 
B - 1973 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - (MUracat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde 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 eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahh tlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı tşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik 
belgesini. 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 11/6/1973 Pazartesi günü saat 

10 00 a kadar makbuz karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması içte son müracaat tarihi 6/6A973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.. 
Keyfiyet ilân olunur.. 6654 / 4-3 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz için, 
a) 3 adet 200 VVpep sabit, 
b) 14 adet 100 VVpep mobil, 
c) 30 adet 5 VVpep seyyar olmak üzere toplam olarak 47 adet tel-

•üz cihazı, 
d) 3 adet telefon terminal cihazı Türk Lirası karşılığında ve ka-

jalı zarf usuliyle satın alınacaktır, 
2 — Bu işe ait şartname «Türkiye Elektrik Kurumu Ticaret Dair es 

başkanlığı Bayındır Sokak No. 3 Kat 2 Yenişehir Ankara» adresinde! 
emin edilebilir. 

3 — Son teklif verme tarihi 26/6/1973 Salı günü saat 14.00 e ka 
irdir Postadaki gecikmeler nazara alınmıyacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7138/3-2 

Baymdırlık Bakanlığından : 
(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 

1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan Teknisven Okulu ve Sana 
<3nstitüsü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zaı 
«adiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 11.00 de Ankara'd 
fapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükl 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye .girebilmek için isteklilerin: 
A - Baymdırlık Bakanlığı namına her bir iş için aşağıda gösteril* 

seçici teminatı, 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi, 
C - (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle bi 

dkte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazı 
anmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlaı 
aı bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahh 
beyannamesi, Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubunds 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitl 
karnesi ibraz suretiyle. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonu 
dan alacakları) yeteriik belgesini, 

Teklif mektupları ile birükte zarfa koymaları lâzımdır. 
5 — İstekliler teklif mektuplarmı ihale günü saat 10.00 a kad 

makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 —• Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi aşağı 

gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Bakanlığa 

İşin Adı 
K. bedell G. teminatı thale 

Lira Lira tarihi 
son mür. 

tarihi 
K a 
gr 

istanbul - Kartal Tek
nisyen Okulu ve Sanat 
Enstitüsü Înş. 

İstanbul - Bakırköy 
Teknisyen Okulu ve 
Sanat Enstitüsü Înş. 

12.000.000 373.750 12/6/1973 7/6/1973 (E 
Sah Perşembe 

12.000.000 373.750 14/6/1973 9/6/1973 (I 
Perşembe Cumartesi 

6486/ 4-3 

Ankara Numune Hastanesinden : 

C i n s i 
İlâç 
Sıhhî malzeme 
Produi - şimi 
Ortopedi malzemesi 
Diş malzemesi 
D'azot prodöksit gazi 

Miktarı 
186 Kalem 
104 Kalem 
137 Kalem 
28 Kalem 
33 Kalem 

6000 Kg. 

Tutan 
Lira Kr. 

1 699 165 50 
1.152 685,— 

469.554,— 
200 415.46 

10.435.— 
234.000,— 

Teminatı 
Lira Kr. 

64 725,— 
48 336,— 
22.535,— 
11.276,— 

785,— 
12.950,— 

Şeklî 

Kapalı zarf 
Kapal. zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü 
12/6/1973 
13/6/1973 
15/6/1973 
15/6/1973 
15/6/1973 
15/6/1973 

Salı 
Çarşamba 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 

Saati 
09 30 
09 30 
09.30 
11 00 
14.00 
15.00 

Hastanemizin ilâç, sıhhî malzeme, Produi - şimi. Ortopedi malzemesi, Diş malzemesi ve D'azot prodöksit gazı ihtiyacı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Müessese adı, cinsi, miktan, muhammen tutan, geçici teminatı, şekli tarihi, günü ve saati yukanda gösterilmiştir. 

İhale gösterilen zamanlarda Ankara Numune Hastanesinde yapılacaktır. Teklifler kalem, kalem verilecek tamamına iştirak edildiği gibi bit 
kısmında iştirak edilebilir. Gireceği miktara göre geçici teminat verileceKtir. Şartnameler Hastanemizde, istanbul, İzmir ve Konya Sağlık Müdür
lüklerinde görülür İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı zarfların ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri Uân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 7069/4-3 
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. 1« Satan Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi miktarı, muhammen bedeli teminatı ihale gün ve 
saatleri yazılı malzemeler müteahhit namı hesabına açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komis
yonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir, isteklilerin belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri lazımdır. 

Iç lâstiklerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kale
mi ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir. 

C i n s i 
İç lastik 600x16 
» » 640x13 
> » 670x15 
> » 710x15 
» » 1300x24 
> » 700x16 

Miktarı 

~3OÖ0 Adet~ 
300 » 
300 » 
200 » 
100 » 

1650 » 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

_ 8İL00O^ 
8.400,— 

ll.lOOf— 
7.400,— 

17.600,— 
61.050,— 

•G. Tem. 
Lira Kr. 

" 6.450,— ] 
630— I 
835,-
560, 

1.320,— I 
4.310— J 

İ H A L E 
Günü Saati 

7 Haziran 1073 
\ Perşembe günü 

Saat 11.00 de 

9 Kalem 189.550,— 10.730,-
«546/' 4-4 

Aşağıda cinsi miktarı, muhammen bedeli teminatı ihale gün ve 
saatleri yazılı malzemeler müteahhit namı hesabına açık eksütme su
retiyle satm alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komis 
yonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri lâzımdır. 

Pistonların tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi 
ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

İ H A L E 
Günü Saati C i n s i 

Jeep piston 
(Pimli) 
Jeep piston 
(Pimli) 

T A M A M I 

Miktarı 
~ÎÖ0O~ Adet 
(0,050) 
1000 » 
(O,060) 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

G. Tem. 
Lira Kr. 

90.000,— 

90.000,— 

5.750-

5.750-

7 Haziran 1973 
Perşembe günü 
Saat 10.30 da 

2 Kalem 180.000,— 10.250,— 
6547/ 4 - 4 

Kocaeli K. M. Ç. K. Birliği Başkanlığından : 

C İ N S Î 
M. bedeli G. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. Tarih ve Gün Saat 

{4&) kalem sebze ve 
meyve 

(36) kalem kuru er
zak 

(1800) Kg kemiksiz sı
ğır eti 

(35000) adet tek tip ek
mek veya pişir-
tilmesi 

65.885,—- 4.945 — 

84.277,50 6.320,— 

43.200,— 3.240,— 

4/6/1973 P. teai 15.00 

4/6/1973 P. tesi 15.20 

4/6/1973 P. tesi 15.40 

35.000,— 2,625,— 4/6/1973 P tesi 15.55 
İzmit Yetiştirme Yurdu içm almacak (4) kalemde yazılı gıda mad

deleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuhyle 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur, ihale Hükümet Konağındaki Vali 
Muavini odasında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İsteklilerin mez
kûr Kanun gereğince hazırlayacakları kapalı zarfları ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar Komisyon (Birlik) Başkanlığına vermeleri. İha
leye ait şartnameleri mesai saatlerinde Yurt binasındaki Birlik Muhasip
liğinde görebilecekleri, postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilme
yeceği ilân olunur. 6360 / 4-4 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

4205 
Teşekkülümüz ihtiyacı için elektronik bilgi işlem merkezi kuru

lacak tır. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür

lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da PTT Tesellüm 
ve Depo Müdürlüğünden TL. 150,— bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklif en geç 6/7/1973 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Müdür-
iüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderi
lecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklif nazarı itibare alınmaz. 
6154/3-3 

Afyon Belediye Başkanlığından : 

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

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

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

tir. İlân olunur. 6599/*-* 

Sirkeci Gümrük Müdürlüğünden: 

İlânen Tebligat 
Gümrüğümüzde tescilli 17/9/1969 tarihli 11757 sayılı beyanname 

muhteviyatı eşyadan dolayı Hazineye borçlu Emine tplıkçıoğlu'ndan ara
nılan 18319,— TL. gelir eksiğinin tahsili hususunda mükellef beyan ettiği 
adreslerde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edUemenüştir. 

Tebligata esas olmak üzere 7201 sayılı Kanunun 28 - 29 ve müteakip 
maddeleriyle tebligat nizamnamesinin 46 ve müteakip maddelerine isti
naden Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6861 

İlânen Tebligat 
Gümrüğümüzde tescilli 15/2/1968 tarihli 18257 sayılı giriş beyanna-

masiyle ithâl edilen binek otomobilinden dolayı hazineye borçlu Necmettin 
Ar'dan aranılan 500,— TL. gelir eksiğinin tahsili hususunda yapılan araş
tırmalar neticesinde mükellef adresinde bulunamadığından tebligat yapıla
mamıştır. 

Tebligata esas olarak başka adresi de bulunamadığından 7201 sayıh 
Kanunun 28 - 29 uncu maddelerine göre ilânla tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6962 

Ayancık -Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/486 
Davacı Bahçeli Köyünden Şahin karısı Lütfiye Öaoan -tarafından 

davalı kocası Şahin ö-zcan aleyhine ükame eylediği boşanma davasının 
yapdan yargılamasında : 

Davalı -Şahin Özcan'ın adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi
nin ve duruşma gıünıünün üânen tebliğ edilmiş olduğu halde gelmediğin
den yargılamanın atıldığı 22/6/1973 günü saat 9-00 da davalının hazır 
bulunmasına veya kendisini bir vekille temsil ettirmesine aksi halde 
gıyabında karar verileceğinden gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
davalıya ilânen tebliğ olunur. 6932 

Kayseri 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/485 
Davacı Rafet ö-zaydın vekili Avukat Mustafa Tok tarafından da

valı iSarıoğlan Kazasının Karpunar Köyünden Gebeş kızı Elife'dern olma 
1946 doğumlu Gürcü Özaydm aleyhine açılan boşanma davası sonunda : 

7/5/1973 tarih ve 1972/486 esas 1973/162 karar sayılı ilâmla ta
rafların boşanmalarına müşterek çocuklarının velayetinin de davacıya 
tevdiine karar verilmiş olup 7201 sayılı Kanomun 3ıl ve H. TJ. M. K. nun 
432 nci maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 30 gün zarfında 
temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

6951 

Elazığ 1. Asliye Hukuk HâJkimldğinden : 

1972/5378 
Elazığ M. Hazinesinin Nuri Karaahmet aleyhine açtığı hasar be

delinden 2299 ibranın faiz ve mahkeme masrafı ile davalı ve Mesut 
Uranıga'dan tahsili dava edilmiş ve Nuri Karaahmet'in adresi meçhul 
olduğundan davetiyesinin ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
Nuri Karaahmet'in 5/7/1973 -günü saat ©.00 da mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi davetiyenin tebliği makm&m kateı olmak 
üzere kayfiyet ilânen tebliğ olunur. 6862 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Kanunlar                                                                                                                        Sayfa 
 
1731  5 Ocak 1961 Gün ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununu Değişik Geçici 5 inci 
          Maddesinin Uygulama Süresinin On Yıl Uzatılmasına Dair Kanun      1  
 
1732  5/1/1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 inci Maddesinin (B)  
          Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun         1  
 
1733  Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkındaki 2133 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesine  
          Bir Fıkra Eklenmesine Dair Olan 7380 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi  
          ve Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun        1  
 

Kararnameler  
 
7/6433  Bazı Maddelerin Gümrük Vergilerinin Bir Yıl Müddetle İndirilmesi Hakkında Kararname  2  
 
7/6434  233 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Kararname     2  
 
7/6437  5 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Kararname      4  
 
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararnameleri       4  
 

Yönetmelik  
 
Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliği          5  
 

Genelge  
 
Ticaret Bakanlığına Ait Sirküler           8  
 

Tebliğler  
 
Türkiye Kızılay Derneğine Teslim Edilecek Bazı Malzemelerin Dahilde Alınan İstihsal 
Vergisinden İstisna Edilmesi Hakkında Tebliğ         8  
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Tebliğ         8 
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararları  
 
Yüksek Seçim Kurulunun 408,419,439 ve 433 Sayılı Kararları      9 
 
 
 
İlanlar             11 




