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BÖLÜM: I 

Amaç vs kapsam 

MADDE 1. — Bu Kajmımn amacı; hayvanların rasyonel bir şe
kilde beslenmelerini sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere, 
ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, ihracı, sürüm 
ve satışını belli esaslara (bağlamaktır. 

MADDE 2. —• Ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, 
ithali, sürümü ve satışları ile yemlerin özelliklerine göre sahip olacak
ları nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin maddeleri cins 
ve miktarlarının tespiti, bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulma
ları ve benzeri hususlar bu kanun hükümlerine tabidir. 

BÖLÜM : n 

Tarifler ve sınıflandırma 

MADDE 3. — Bu kanımda geçen başlıca terimlerin anlamlan aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Yem : Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim 
ihtiyaçlannı karşılamak amacıyle ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği 
zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve inorganik madde
ler veya bunların karışımlarıdır. 

Beyan : Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan 
temel besin maddeleri oranlarının yazılı olarak belintümesidir. 

Ruhsat : Yem imal etmek üzere kurulan işletmelere asgarî teknik 
ve sağlık şartlarını haiz olmaları halinde verilen yem imal belgesidir. 

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva etıtikleri her türlü madde
lerin adlan ile yemin ticarî adı ve nevinin ve değer tayinine esas ola
cak temel besin maddeleri muhtevaları itibariyle norm veya standart
lara uygun olmaları halinde Tarım Bakanlığınca ilgili kütüğe kaıydedil-
ımesidir. 

(Kontrol : Yem imal eden i^letmolepin asgarî •teknik ve sağlık şart
lan yönlerinden denetimi ile yemlerin' beyan ve tescile uygunluklarını 
tespit için yapılan fiziksel, kimyasal ve gerektiğinde biyolojik muayene 
ve analizlerdir. 

Temel besin maddeleri : Yemlerin terkibinde bulunan ve değer ta
yinine esas olan hamprotein, hamyağ, hamselüloz, azotsuz özmaddeler, 
kalsiyum, fosfor ve benzeri besin maddeleridir. 

MADDE i. — Bu kanuna göre yemler aşağıda belirtildiği şekilde 
sınıflandırılmıştır : 

a) Kökeni bitkisel olan yemler : Yaş veya kuru olarak doğrudan 
doğruya kullanılmaya elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş 
tane yemler, kök, yumru, meyve, saman, süaj yemleri ve benzeri bitki
sel yemlerdir. 

b) Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntılan : Bazı bitkisel ürünlerin 
işlenmesi sırasında elde olunan un, nişasta, bira, şeker, bitkisel yağ ve 
benzeri sanayinin kalıntısı olarak ortaya çıkan ve yem olarak kullanı
labilen maddelerle öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir. 

c) Kökeni hayvansal olan yeımler : Hayvan ve organlan ile hay
vansal ürünlerin özel surette kurutulması ve öğütülmesinden elde olu
nan et unu, et - kemik unu, kemik unu, kadavra unu, kan unu, balık unu, 
süt ve süt sanayi kalıntılan ve benzeri yemlerdir. 

d) Mineral yemler : Kalsiyum, fosfor, tuz, iz mineraller, sentetik 
üre, amonyum tuzlan ve benzeri gibi sadece mineral maddeler veya 
bunların kanşımlanndan ibaret olan yemlerdir. 

e) Yemlik preparatlar : .Kimyasal analiz, sentez veya istihraç 
yollan ile fabrikasyon şeklinde elde olunan ve yemin değerini artırmaya 
yardım edebilecek karakterdeki 'müstahzarlar Ue antibiyotik, hormon 
ve vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir. 

Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadiyle kulla
nılan sulfamid, antibiyotik, hormon ve vitamin gibi ilâç ve maddeler 
bu tarif dışındadır. 

f) Karma yemler : Çeşitli yemlerin standardına uygun olarak ka-
nştırılmasiyle elde olunan yemleridir. 

BÖLÜM: m 

Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri 

MADDE 5. —• Bu kanuna tabi yemleri satış için imal eden resmî 
ve özel işletme ve kurumlar yemlerin içinde bulunan ve değer tayinine 
esas olan temel besin maddeleri oranlarını ve karışıma giren yemle
rin adlannı yazılı olarak bir beyanname ile Tanm Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

Hangi yemlerin beyana veya tescile tabi olacağı Tarım Bakanlı
ğınca tayin ve ilan olunur. 

Yemlerin değer tayinine esas oîan temel ıbesin maddeleri oranlan; 
ambalajlı olarak satılan yemlerin ambalajlan üzerine veya etiketlerine 
yazılır. Ambalajsız olarak satılanlann ise yüz kilodan fazla miktarlar
daki satışlarda, satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde belirtilir. 

Hastalıkların bulaşmasını önleme bakımından, bir defa kullanıl
mış bulunan yem ambalaj kaplanının nev'i ve vasıflarına göre, tekrar 
kullanılabilme şartlan yönetmelikte belirtilir. 
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MADDE 6. — Tescile tabi olan yemlerin, ticarete arz edilebilme
si için önceden Tarım Bakanlığına tescil ettirilmesi mecburidir. Tescil 
ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir. 

ithal edilecek tescile tabi yemler de bu hükme tabidir. 

MADDE 7. — Bu kanun kapsamına giren kökeni hayvani olan 
yemler, mineral yemler, yemlik preparatlar ile karma yemler gruplarına 
dahil olan yemleri satış için imal eden resmî ve özel isletme ve kurum
lar yem imalâtına geçmeden önce bu kanuna göre Tarım Bakanlığın
dan ruhsat almaya mecburdurlar. 

Bu gibi isletme ve kurumların tabi olacağı asgarî teknik ve sağlık 
şartları yönetmelikte gösterilir. 

Gerektiği hallerde yemlerin toptan ve perakende satış fiyatları i l 
gili Bakanlıkların mütalâası alınarak Tarım Bakanlığınca tespit olunur. 

Ruhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından 
yılda en az ik i defa kontrol edilir. 

'1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına verdiği yetkiler saklıdır. 

MADDE 8. — Bu kanunun kapsamına giren yemlerin ihraç ve it
hali ilgili Bakanlıkların mütalâası alınmak suretiyle Tarım Bakanlığı
nın iznine tabidir. 

Beyan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete arz edilirken veya it
hal ve ihraçları sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve ana
lizlere dayanan kontrollan Tarım Bakanlığınca yapılır. Kontrol için 
alınan örneklerin muayene veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde 
ilgililere bildirilir. Muayeneleri yapılmayan ve sonuçlan ilgililere bildi
rilmeyen yemler satışa çıkarılamaz. 

Bu gibi yemlerden almacak örneklerin şekil ve mikltarlan, bunların 
muayene ve analiz metotları, rapor düzenienıme'Si vesair ile ilgili husus
lar yönıetanelikte gösterilir. 

Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun olmadığı tespit edilen 
yemler hakkında bu kanuna göre gerekli işlemler yapılır. Bu kanunda 
açık hükümler bulunmaması halinde genel hükümlere göre hareket 
edilir. 

MADDE 9. —1 imalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri muayene 
veya analiz sonuçlanna en çok 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu tak
dirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Tarım Bakanlığının diğer 
bir laboratuvarmıda veya üniversitede yaptınlır. B u laboratuvann ve
receği rapor kesindir. 

MADDE 10. — Tarım Bakanlığının yetkili elemanlan yem imal, 
depo ve satış yerlerine kontrol ve örnek almak maksadiyle izinsiz gire
bilirler. 

Bu yerlerin sahipleri veya temsilcileri kendilerinden istenen bilgi
leri, yem ve yemlerle ilgili maddeleri göstermeye ve kontrolü sağlayıcı 
tedbirleri almaya mecburdurlar. 

Yem depolama ve satışa arz etme yerleri Tanın Bakanlığının ruh
satına tabidir. 

MADDE 11. —• Tanıtı Bakanlığınca kontrol edilmek üzere alman 
yem örnekleri için bedel istetmez. 

BÖLÜM : W 

Cezai hükümler 

MADDE 12. —' Beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya am
balajdaki vasıf veya markası değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan 
veya 'bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış yemleri; satışa ar-
zedenler, bir aydan' altı aya kadar hapis ve 500' liradan 2500 liraya ka
dar ağır para cezası ile oezalanıdınlır. Hayvan sağlığı için tehlikeli 
olan her çeşit yemleri satışa arzedenler, üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası ile oezalandı-
nlır. 

Her iki halde, üç aya kadar, failin cürme vasıta kıldığı, meslek ve 
sanatın tatiline ve suç mevzuu yemlerin müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 13. — Bu kanunun 6,7,8 ve 10 uncu maddelerinde yazılı 
mecburiyetlere uymayanlar 250 liradan 1000 liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 14. — Beyana veya tescile tabi olduklan halde, beyan 
veya tescil edilmemiş bulunan yemler Tanm Bakanlığınca usulüne göre 
satıştan men edüir. 

MADDE 15. — Bu kanunda yazılı suçlara ilişkin davalar sulh 
mahkemelerinde görülür. 

BÖLÜM : V 
Kuruluş 

MADDE 16. — Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere 
Tarım Bakanlığı bünyesinde «Yem Tescil ve Kontrol işleri Dairesi» ku
rulur. 

BÖLÜM : "VT 
Türlü hükümler 

MADDE 17. —• Yem fabrikası kurmak isteyen gerçek ve tüzel 
kişiler Tarım Bakanlığına müracaatla kuracakları fabrikanın teknik 
özellikleri ve üretecekleri yemler bakımından müsaade almak zorun
dadırlar. 

MADDE 18. — Tescil ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat 
aldıklan halde yeım imalinden vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı 
olarak Tanım Bakanlığına bildirirler. 

MADDE 19. — Türkiye'den transiit olarak geçecek yemler bu ka
nun hükümlerine tabi değildirler. 

MADDE 20. — Bu kanunun yayımı tarihinden' İtibaren altı ay 
içinde kanunun uygulama şeklini göstermek ve kanunun yönetmeliğe 
bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tanm Bakanlığınca bir yönet
melik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulur. 

GBÇtGt MADDE 1. —• Beyana veya tescile tabi yemlerin imalât-
çılan ve satıcılan bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl 
içinde beyan ve tescil ile ilgili hususları yerine getirmekle yükümlü
dürler. 

GEÇtGt MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihte 
mevcut olanı ve yem imal eden kurumlar veya işletmeler bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Tarım Bakanlığına baş
vurarak ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 22. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2I/6/19TO 

Mehmet Oğlu, 1933 Doğumlu, Abdulkadir Şener 
Hakkında Özel Af Kanunu 

Kanun No. : 1735 Kabul Tarihi : 30/5/1973 

MADDE 1. — Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17/5/1971 tarihli 
ve 970/11 - 340 Esas, 174 Karar sayılı ilâmı ile onanan, Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 30/12/1968 tarihli ve 968/3 Esas, 968/344 Ka
rar sayılı hükmü üe, lâikliğe aykın olarak Devletin hukukî, sosyal ve 
iktisadî temel nizamlarını dinî inançlara uydurmak amacıyle neşir yo-
luyle propaganda yapmak suçundan 1 sene 1 ay on gün hapis ve 6 ay 
süre ile Balıkesir 'ilinde ikamette Genel Güvenlik gözetimi altında bulun
durulmasına karar verilen, Mehmet oğlu, 1933 doğumlu, Yozgat i l i , Bto-
ğazlıyan Kazası, Devecipınar Köyü, C M JI, Sahife 158, Hane 100 de nü
fusa kayıtlı Abdulkadir .Şener'in cezası, bütün- hukukî neticeleriyle bir
likte a^fedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî Eğitim Bakana yürütür. 

2/6/1973 

• . 
İsmail Oğlu, 1931 Doğumlu, îlhan Cumhur Türker 

Hakkında Özel Af Kanunu 

Kanun No. : 1736 Kabul Tarihi: 30/5/1973 

MADDE 1. — Üste fiilen taarruz suçundan Erzurum 9 uncu Kol
ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 20/4/1970 gün, 1970/505 esas 
ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile ik i 'ay 15 'gün süre ile hapse 
mahkûm edilen ve bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 15O0 lira 
para cezasma çevrilmiş bulunan, ismail oğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak 
Ilı, Bartın ilçesi, Cilt 111, Sayfa 5'7 de nüfusa kayıtlı, ilhan Cumhur 
Türker'in cezası bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve Adalet Bakam yürü

tür. 
21/6/1973 



7 HAZfRAN 1973' (Resmî Gazete) SaHi'fe : 3 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunda Bazı Değişiklikler 

Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 1737 Kabul Tarihi: 30/5/1973 

MADDE 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, ıl5, 19» 20 nci madüe-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. —• Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şun
lardır : 

A) Bu kanunda tarif olunan Otoyol, Devlet ve İl yolları ağma 
giren yol güzergâhlarım ve 'bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar 
mevzuatı kapsamına giren yerlerde tmar ve İskân Bakanlığının ona
yına sunmak, imar mevzuatı kapsamı dışında kalan yerlerde doğrudan 
doğruya tayini ve tespit etmek, hazırlıyacağı programlar uyarmca yol 
ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmala
rını sağlıyacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konu
larda gerekli eğitim yapmak, 

B) Bütün yol ağlarının inışaası, onarımı, balkımı ve diğer husus
lar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartları tespit etmek, 

C) Yolların kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına ait 
esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaret
lerini tesis etmek, 

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüd ve proje 
işlerini yapmak ve yaptırmak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, bas
mak, yayınlamak, 

F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işleme
sine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depo
larını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları,, deneme istasyon
larını, tarihî yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol 
boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme 
yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, 
verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Mü
dürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer 
her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve proje
lerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, isletmek, kirala
mak ve bakımlarını sağlamak, 

G) Bu maddede belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu 
her türlü alât, edavat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların iş
letilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağla
mak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, ge
rekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek, 

H) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, 
trafik akımımın emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için 'gerekli (arazi 
dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, sa
tın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etımek, 

î) Otoyol, Devlet ve Bl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil 
ettiği işleri yapmak. 

Madde 3. — Bu kanunda yazılı işler Genel Müdür tarafından 
yürütülür. Genel Müdür bu işleri yetki ve sorumluluklariyle birlikte kıs
men veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, Daire Başkanlarına, 
Genel Müdürlüğe bağlı müstakil ünite amirlerine. Bölge Müdürlerine ve 
buruların yardımcılarına yaptırabüir. 

Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Madde 4. —• Karayolları Genel Müdürlüğü; Genel Müdürün 

idaresi altında üç Genel Müdür Yardımcısı ve beş .Müşavir Ue, 

Merkezde : 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı 
Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı', 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 
Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığı, 
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
idarî işler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Denetim Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metod Müdürlüğü 
Saymanlık Müdürlüğünden, 

Taşrada : 
Bölge Müdürlükleri, Otoyollar Müdürlükleri ile Makina ve İkmal 

Grup Şefliklerinden, 
Teşekkül eder. 
Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, Karayolları Genel Mü

dürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarım, hizmetin gerektirdiği şekU-
de düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini ve sınırlarını tespit 
etmeye Bayındırlık Bakam yetkilidir. 

IV >— YOL AĞLARI 

Madde 15. — Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 sınıfa 
ayrılmıştır : 

A) Otoyollar, 
B) Devlet yolları, 
C) îl yolları, 
A) Otoyollar : Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet 

yollarıdır. 
Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan1 alınacak ücretin tes

piti ve zarurî hallerde ücretsiz olması uygun' görülen kesimlerinin tayini 
Karayolları 'Genel Müdürünün teklifi üzerine Bayındırlık Bakanına ait
tir. 

B) Devlet yolları: önemli 'bölge ve ü merkezlerini deniz, hava 
ve demiryolu istasyon, iskele, liman ve alanlarım birbirine bağlayan 
birinci derecede anayollardır. 

C) 'tl yolları : Bir i l sınırı içinde ikinci derece önemi haiz olan 
ve şehir, kasaba, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirlerine ve i l 
merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, Devlet yollarına, 
demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının 
gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollardır. 

Bu üç sınıfa ait yol ağları kamu yararı, Millî Savunma ihtiyaçları 
ve bu ağların gelişmesine tesir eden ekonomik âmiller gözönünde tutul
mak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü taraflından tespit ve Ba
yındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca İncelendikten sonra, Ba
yındırlık Bakanının onayı halinde uygulanır. Düzeltmeler, değiştirme
ler ve eklemeler de aynı usule bağh olarak yapılır. 

V — GELİRLER 
Madde 19. —> Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 
1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, 
3. Faizler, 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makina ve atelyeleriyle 

eşyasının ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler, 
5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilecek malzeme, alât, 

edavat, depo, arazi ve vesairenin kira bedelleri, 
'6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müte

ahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irad 
kaydolunan teminat akçeleri, 

7. Geçici ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
8. Akaryakıtlardan alman gümrük resimleri. 
Madde 20. — 19 uncu maddenin 7 numaralı bendinde yazılı gelirler, 

aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve iş
letmesinde kullanılmak üzere bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da bütçe cet
vellerinin ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu 
ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla, yukarıdaki esas
lar dairesinde, devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 2. —• 5539 sayılı Kanuna yeniden aşağıdaki 3 ek madde 
eklenmiştir : 

E K MADDE 1. —• Karayolları Genel Müdürlüğü; Devlet Daire ve 
kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurum ve kuru
luşlar tarafından vâki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini, kendi 
imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşı
lıkları adı geçen kuruluşlarca veya dış yardımlardan karşılanmak şar
tiyle yerine getirmeye, ayrıca bu kanunda belirtilen yol ağlarının em
niyeti bakımından' yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak 
konaklama tesisleri ve -akaryakıt satış istasyonları gibi çeşitli tesisle
rin yapılmasına dair ilgililerin taleplerini, yukarıda belirtilen esaslara 
uygun olarak karşılamaya yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paranın gelir ve ödenek kaydı, bu işler
den önce de harcama yapabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve 
ödenekten harcanmayan kısınman ertesi yıla devrine ait esaslar Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunlarında gösterilir. 
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E K MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü; özel bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç .gösteren geçici işlerde, zarurî hallere 
münhasır olmak üzere, Bakanlar Kurulu karariyle sözleşmeli yerli ve 
yabancı personel çalıştırabilir. 

EK MADDE 3. — İl yolları ağına giren taşınmaz mallar, üzerin
deki tesisler ile birlikte ilgili idareler tarafından Karayolları Genel Mü
dürlüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur. 

MADDE 3. — 5539 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24 ve 25 
inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. —i Bu kanun' yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2/6/1973 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri 
Kanunu 

Kanun No. : 1738 Kabul Tarihi : 30/5/1973 

Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı: 

MADDE 1. — Türkiye hudutları dahilinde bu kanunun üçüncü 
maddesinde belirtilen seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ve bu Komutanlığa bağlı kurumca yönetilir. 

Kavramlar : 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak 

seyir ve hidrografi işlerini yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Baş
kanlığı teşkilâtını, 

b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları 
çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi 
gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin 
kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını, 

c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve bi
yolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, 
fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını ince
leyen bilim dalım, 

d) Deniz jeofiziği deyimi, arzım denizler üzerinde mağnetîk, gra-
vimetrik ve sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölge
sindeki yapıyı inceleyen, bunların askerî, akademik ve ekonomik kıy-
metlendirilmesini yapan ilim dalını, 

e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerlerini, ışıklı şamandıra
ları, radyo farları, görünür seyir işaretlerim ve elektronik mevki koyma 
tesis ve istasyonları gibi gerek millî, gerekse milletlerarası standartlara 
göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araç
ları, 

f) Notik yayınlar deyimi, fener, kılavuz ve radyo işaretleri ki
tapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayın
lar, denizcilere dağıtılan ilânlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve ko
laylığım sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları, amaç bilir. 

Seyir ve hidrografi işleri : 

MADDE 3. — Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve 
gemi seyrine müsait göller ile su yollarında olmak üzere : 

a) Askeri, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşinografi 
ve jeofiziksel yönlerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak, 

b) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafından' özel vasıtalarla 
yaptırılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştır
malara ait olup birer nüshalarım Kuruma vermek zorunda bulundukları 
her türlü data, plan ve haritaların arşivlenmesini yapmak, 

e) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidro
grafik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatör
lük yapmak, 

d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımımdan tesis edilecek, değişti
rilecek veya kaldırılacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde 
ilgililerce hazırlanacak tasan ve teklifler içıin Kurumun mütalâasına 
başvurmak, 

e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlanndan ilgili
lerce yapılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve plam-
larla deniz trafiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, 
denizde can ve mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve 
mütalâa vermek, 

f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyetini sağlamak 
üzere Kuruma gelen bildirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilme'sind 
müteakip yayınlamak, 

g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yön
lerden milletlerarası kurum ve andlaşmalarm Türkiye için uygulama 
hükümlerini, Bakamlar Kurulu kararı ile yerine getirmektir. 

Yayın işleri: 

MADDE 4. —• Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşino
grafi, jeofizik işlerine 'ait sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere : 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine, 
b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmî kurumlara, 
c) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve şahıslara, 
d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası 

veya yabancı devlet kurumlarına, 
Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşürleri, deniz harita ve no

tik yayınlannı hazırlamak, derlemek ve yayınlamaktır. 
Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapılacağı bu konuda çıkartı

lacak yönetmelikte gösterilir. 
MADDE 5. —• İlgililerce bildirilen can ve mal emniyetine ait her 

türlü tehlikeler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve 
Posta-Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Müdürlüğüne 'ait sahil telsiz 
istasyonları ile her türlü diğer yayın organlarından yararlanılarak ve 
Hükümet bildirilerine uygulanan esaslara göre ücretsiz olarak ilgililere 
duyurulur. 

İhtiyaçların tespit ve tedariki: 

MADDE 6. — Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe 
ile tedvir olunur. 

MADDE 7. —• Kuruma Millî Savunma Bakanlığınca 500 000 liraya 
kadar bu bakanlık bütçesinden döner sermaye tahsis olunur. 

Bu döner sermaye, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak 
bir fasıldan ödenir. 

Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olan kârlar, döner sermaye 
yekûnu 5 milyon liraya ulaşıncaya kadar bu sermayeye ilâve edilir. Bu 
miktar Bakanlar Kurulunca bir misline kadar arttınlalbilir. Bu miktara 
ulaştıktan sonra artanı Hazineye gelir kaydolunur. 

Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin işletilmesi, yönetilmesi 
ve denetlenmesi 7356 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 8. —• Bu kamımda belirtilen seyir ve hidrografi işleri, 
resmî ve özel kurum ve şahısların yapacakları istemler, kurumun kendi 
hizmetleri de gözönüne alınarak, Demiz Kuvvetleri Komutanlığının ya
pacağı davet ve belirteceği subayın başkanlığında yılda bir defa olmak 
üzere ilgili resmî ve özel kurum yetkili temsilcilerinden kurulu bir ku
rulda tespit olunur. 

Bu kurulun karan Bakanlar Kurulunun Onayı ile kesinleşir. Kurul 
bu hizmet İçin bütçenin T. B. M. Meclisine şevkinden önce toplanır. 

Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen yıllık programı aksat
mayacak program dışı ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göre
ceği işlen yapmaya yetkilidir. 

MADDE 9. —• Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programla
rının gerçekleşmesi için iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmî kurum
lar talepleri ile ilgili masraflan aşağıdaki şekilde sağlanır : 

'Genel bütçeli kurumların, programa dahil iş taleplerinin gerektir 
diği ödenek bütçe hazırlığı sırasında aidiyetine göre Millî Savunma Ba 
kanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ak 
tanlır. 

Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yaptıracakları işlere aS 
meblâğ, bir taraftan genel büçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığınr 
da işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonunda açılacak özel ter 
tiplere ödenek kaydetmeye ve yıl sonunda artakalan miktarları gele 
cek yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakamlığ 
yetkilidir. 

Kadro ve personel işleri : 

MADDE 10. — Kurum başkana ile kurumda görev alacak subay 
astsubay ve erlerin atanması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alı 
nacak diğer personelin atanması ise, ilgili mevzuat gereğince yapılıı 

Yönetmelik : 

MADDE ,1li. —' Bu kanunun uygulama esaslanm, bakanlıklararas 
'kurulun kuruluş ve işleyişini, gizlilik derecesi taşıyan 'bilgilerin yaym 
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'dağıtım ve muhafazasını gösterir yönetmelik; yürürlük tarihini takip 
eden hir yıl içinde Balkanlar Kurulu kararı ile çıkartılır. 

Kurumun mal varlığı: 
MA/DDE 12. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun ihtiyacı 

•bulunan gayrimenkul, deniz araçları, cihazlar, 'aletler ve diğer malze
meyi kuruma temin etmekle yükümlüdür. 

Yürürlük: 
MADDE 13. —> Bu Kanun yayımına takip eden malî yıl başından 

itbaren yürürlüğe 'girer. 

Yürütme: 
MADDE 14. —ı Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2/6/1973 

T. C. 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Yönetmelik 

1. Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğinin 72. maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 72 — Merkez ve Bölge Ceza Kurulu toplantılarına katılan 
kurul üyelerine lüzum görüldüğü takdirde bölgelerinde görüşü alınmak 
suretiyle Genel Müdürlükçe tespit edilecek miktarlarda tazminat verilir. 

2. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9. maddesi gereğince 
Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanan hu yönetmelik Resmî Gazete'de 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (a) 
fıkrasının, 42 nci maddesinin (E) fıkrasının 45 ve 65 inci 
maddelerinin değiştirilmesine, 42 nci maddesine (c) fık

rasının ilâve edilmesine dair Yönetmelik 

1. Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 39. maddesinin (a) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 39 — a) Kiralama akdi 1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında 
yapılır. 

2. Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 42. maddesinin A — Transfer 
bedeli bölümüne aşağıdaki (c) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 42 — A - Transfer bedeli: 
c) Bir ve iki yıllık sözleşme ile kulüplerine bağlı olan profesyonel 

futbolcuların transfer bedellerinin ikinci ve müteakip taksitlerinin öden
mesi için bu futbolcuların o taksit devresi içinde takımlarımın yapacağı 
resmî müsabaka kadrosunda yer almaları zorunludur. 

Antrenmanlara muntazam devam etmemek, ceza kurulunca taksit 
dönemi içinde ceza almış olmak hallerinde kulüp, ödemekle yükümlü ol
duğu transfer bedeli taksidinrn tamamını veya cezalı süreye tekabül eden 

kısmını futbolcuya ödemez. Ödeme yapılmaması kararının iştirak edil-
miyen antrenman defteri kayıtlarına, sorumlu çalıştırıcı tarafmdan dü
zenlenmiş ve yönetim kurulu başkanlığınca onaylanmış tutanağa veya, 
ceza kararma dayanması zorunludur. Bu belgelere de dayanılarak öden-
miyen transfer taksidinden dolayı futbolcu, sözleşmesi icabı olan diğer 
vecibelerini ihmal edemez. 

3. Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 42. maddesinin E — Teşvik 
Mükâfatı Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 42 — E - Teşvik Mükâfatı : 
Kulüpler maçların neticelerine göre futbolcularına teşvik mükâfaatı 

verebilirler. Yabancılarla yapılacak millî ve temsili yarışmalarda Beden 
Terbiyesi Tüzüğünün 12, maddesine uygun olarak Federasyonca antre
nörlerle futbolculara (yedekler dahil) galibiyet ve beraberlikte verilecek 
mükâfatlar ile Millî Takıma oyuncu veren kulüplere Millî Takıma ver
dikleri oyuncu nispetinde yapılacak nakdi yardım Futbol Federasyonu
nun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile tespit olunarak ödenir. 

4. Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 45. maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 415 —1 Kulüpler, transfer bedeli, kulüpte kalma mükâfatı ve 
satış bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi sırasında vergi tevfikatını 
yapıp vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Bu hususun tevsiki halinde 
futbolcunun lisansı verilir veya vizesi yapılır. Vergisi yatınlmamış futbol
cuların lisanslarının verilmesi veya vizesi için yukarıda belirtilen vergi 
tutarlarının Federasyona yatırılması zorunludur. Bunların hiçbirinin ya
pılmamış olması halinde verilmiş veya vize edilmiş lisanslar iptal edilir. 

5. Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 65. maddesi aşağıdaki şekilde" 
değiştirilmiştir. 

Madde 65 — Şeref Madalyası : Şeref mükâfatı olarak A, Ümit ve 
Amatör Millî Takımlarda 25 defa millî olmuş futbolculara gümüşten, 50 
defa millî olanlara ise altından Federasyonca birer madalya verilir. 

6. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9. maddesi gereğince 
Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu yönetmelik Resmî Gazete'de 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 6 nci maddesinin, 7 nci 
maddesinin (a) fıkrasının, ve (c) fıkrasının (4) Bölümü
nün, 8 nci maddesinin (c) fıkrasının, 9 uncu maddesinin 
(b) fıkrasının, 11 inci maddesinin, 13 üncü maddenin ek 
fıkrasının son paragrafının, 21 inci maddesinin, 23 üncü 
maddesinin 29 uncu maddesinin (ç) fıkrasının, 35 inci 
maddesinin, 39 uncu maddesinin değiştirilmesine, 10 uncu 
maddeve başlık 12 nci maddeye (k) ve (1) fıkralarının 
ilâve edilmesine, 36 nci maddenin (b) fıkrasının (5) bölü

münün çıkarılmasına dair Yönetmelik 

1. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 6. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 6 — Birleşen Kulüpler : 
Birieşen teşekküllerin takımlarının birbirlerini takviye suretiyle tek 

takım halinde oynamaları, ancak her iki takım için Federasyon veya Böl
geler tarafından tertip olunan resmî müsabakaların başlamamış olma
sına bağlıdır. 

Aksi takdirde yeni kulüp, eski kulüplerden birinin vaziyetini kabul 
ve yalnız onun namına o mevsim için lisans almış futbolcularla müsaba
kalara devama mecburdur. 

2. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 7. maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7' — Müsabakaya girecek futbolcular : 
a) Nüfus hüviyet cüzdanına göre 14 yaşma basmış olmak, 
3. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 7. maddesinin (c) fıkrasının 

(4) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 7 — ç. (4) Sözleşmeleri fesih suretiyle askerî spor kulüple

rine lisansiye ve bu durumda iken terhis edilen profesyonel futbolcular 
ile kira dönemi içinde kiralanan profesyonel futbolcular hakkında uygu
lanmaz. 

4. Futbol Musaba Yönetmeliğinin S. maddesinin (c) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8 — c) Özel Müsabakalar Futbol Federasyonundan izin 
alınmak şartı ile Bölgeler, Kulüpler, Yurtlar ve Askerî spor kulüpleri ta
rafmdan yerli ve yabancı takımlarla özel müsabakalar tertip olunabilir. 
Müsabakaların idaresi ve ihtilâfların halli (bunları tertip eder.iere aittir. 

Futbol Federasyonu izin yetkisini lüzum gördüğü takdirde bölgelere 
devredebilir. 

5. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 9. maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9 — b) Yabancılarla yapılacak temsili veya milletlerarası 
müsabakala-a katılmak üzere seçilmiş olan futbolcuların, formlarının ko
runması için teşekkülleri namına her türlü müsabakalara iştiraklerine, 
Futbol Federasyonu tarafından müsaade edilmiyebilir. Bu suretle futbol
cularının bir kısmı müsabakadan menedilmiş bulunan kulüpler, resmî 
müsabakaların, futbolcularının serbest bırakılacağı bir tarihe kalmasını 
isteyebilirler. Ancak bir müsabakanın hanıgi hallerde geri ıbırakılacağı 
Federasyonca daha önceden prensip kararına bağlanmış bulunuyorsa, 
bu takdirde karara uymayan geriye bırakma isteklerini kabule Federasyon 
zorunlu değildir. 

6. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 10. maddesine aşağıdaki başlık 
ilâve edilmiştir. 

Madde 10 — Yarara Müsabaka Tertiplenmesi : 
7. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11. maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Tertip Komiteleri : 
Madde 11 — Tertip Komiteleri Kuruluş ve Çalışmaları : 
Futbol müsabakalarını tertip ve tanzim etmek üzere aşağıda belir

tilen şekil ve şartlarda birer tertip komitesi kurulur. 
A - Kuruluşu : 
a) Amatör birinci küme tertip komitesi, kulüp adedine göre Bölge 

Müdürünün tespit edeceği 4 ilâ 6 kulüp temsilcisi ile bir futbol ajanın
dan teşekkül eder. Kulüp temsilcilerinin yarısını kulüpler kendi arala
rından doğrudan doğruya seçerler. Diğer yarısı Bölge Müdürü tarafından 
seçilir. 

Kümenin gruplara ayrılması halinde kulüp temsilcilerinin ayrı ayrı 
gruplardan seçilmesi zorunludur. Temsilcinin grup adedinden fazla olması 
halinde b'r gruptan birden fazla temsilci seçilebilir. 

b) Diğer kümeler tertip komitesi: 
Birinci kümenin dışında kalan takımların teşkil ettiği küme adedi 

dikkate alınarak Bölge Müdürü tarafından tespit edilen 4 ilâ 6 üye ile fut
bol ajanından teşekkül eder. Üyelerin yarısını kulüpler diğer yansım da 

Bölge Müdürü re'sen seçer. Kümelerin birden fazla olması halinde kulüp
lerin seçeceği üyelerin ayrı ayrı kümelerden seçilmesi zorunludur. 

Ancak, üyelerin küme adedinden fazla olması halinde bir kümeden 
birden fazla üye seçilebilir. 

Kulüp üyelerinin davete katılmaması halinde ajan ikinci bir top
lantıya çağırır hiç bir üye katılmadığı takdirde Bölge Müdürü seçimi re'senı 
yapar. 

Tertip Komitelerine seçilecek üyelerin lise mezunu olmalan (Bulun-
mıyan yerlerde Ortaokul mezunu) Kamu haklarından yasaklanıcı ceza 
veya Oeza Yönetmeliği hükümleri gereğince hak mahrumiyeti cezalan al
mamış olmaları şarttır. 

c) Bölgelerarası temsili müsabakaların tertip komiteleri : 
Futbol Federasyonunun tayin edeceği bir temsilci ile ilgili bölgelerin 

futbol ajanından meydana gelir. 
d) Futbol Federasyonu tarafmdan tertip edilecek bütün resmî ve 

özel futbol müsabakalannın tertip işini Futbol Federasyonu yapar. 
B) Çalışmaları : 
Teritp Komitelerinin Başkanı Futbol Ajanıdır. Toplantılar başka

nın çağrısı üzerine ve üyelerin çoğunluğu ile yapılır. 'Oyların eşitliği ha
linde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Birinci ve ikinci toplantı
larda çoğunluk sağlanmazsa ajan komitenin bütün görevlerini re'sen yürü
tür. 

8. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 12. maddesine aşağıdaki (k) 
ve (1) fıkralan ilâve edilmiştir. 

Madde 12 — k) Futbol Federasyonu lüzum gördüğü takdirde mü
sabakaları seyircisiz yaptırabileceği gibi, kendi seyircileri veya idareci
leri veya oyunculan tarafından, gerek bu yönetmeliğin 29. maddesinin (ç) 
fıkrasında, gerekse bu maddenin (1) fıkrasında belirtilen şekilde hadiselere 
sebebiyet veren takımların kendi bölgeleri dahilinde yapacaklan müsaba-
kalan başka bir bölgenin sahasında oynatabilir ve hadisemin cereyan ettiği 
futbol sahalannı muvakkat bir zaman için futbol müsabakalarına kapa
tabilir. 

1) Mahallî idareler tarafından emniyet ve inzibatı temin edilemeyen 
veya edilemiyeceğine ve mahallî seyirciler tarafından emniyet ve inzibatın 
bozulduğuna Futbol Federasyonunca kanaat getirilen bölgelerde futbol 
müsabakası yaptırmamaya ve bu kabil bölgelerin sahalannda oynanma
ması gereken müsabakalann bir kısmını veya tamamını başka bir böl
genin sahalannda oynatmaya ve bunun süresini tayine Futbol Federas
yonu vetkilidir. 

Eğer mahallî seyircilerden gayri misafir takımın seyircilerinin de git
tikleri bölgelerin sahalannın emniyet ve inzibatını bozduklanna Futbol 
Federasyonunca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı 
bulunduğu bölgenin sahalarında da uygulanır. 

9. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 13. maddesinin Ek Fıkrasının 
son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13 — Ek fıkranın son paragrafı : 
Ayrıca 12 nci maddenin (1) fıkrasında belirtildiği şekilde, kendi se-

yiricleri tarafmdan herhangi bir bölgenin emniyet ve inzibatın] hakemle
rin, oyuncuların, ida-eci ve görevlilerin veya müsabakayı seyreden diğer 
şahısların can emniyetini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dı
şında, ciddî olaylar çıkarıldığında Futbol Federasyonunca kanaat ge
tirilen takımların da bu yönetmeliğin 29. maddenin (Ç) fıkrasının uygu
lanması bahis konusu olan veya olmayan' ahvalde dahi, mevsim sonuna 
kadar yapacakları müsabakalan iptal etmeye ve müteakip mevsimde de 
bir alt kümeye indirilmelerine veya en alt kümedekilerin küme dışı bı
rakılmalarına Futbol Federasyonunca karar verilebilir. 

10. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 21. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Temsilci ve Gözlemciler : 
Madde 21 — Futbol Federasyonu tarafından resmî ve özel müsaba

kalarda temsilci ve gözlemci bulundurulabilir. Bunlann Federasyonca tes
pit ve tayin olunacak yolluk ve tazminatları müsabaka hasılatından ke
silir ve gözlemciye bölgelerce ödenir. Saha hasılatının yetersiz veya ku
lüpler hissesin'n azlığını gözönünde tutan Federasyon temsilci ve göz
lemcilerin tazminat ve yolluklarını veya bunların bir kısmını tespit ettiği 
esaslar dairesinde Federasyon bütçesinden öder. 

Yurt dışına çıkacak takımlara Futbol Federasyonu tarafından tayin 
edilen bir gözlemci refakat edecek ve masraftan seyahat eden kulüpler 
tarafından ödenecektir. Kulüp gözlemcinin yol, iaşe ve ibate masraflarını 
kabul ettiğini taahhüt edecektir. Gözlemcinin masrafları yurt dışına çı
kacak idarecilerin tabi olacağı dereceden aşağı olamaz. Futbol Federas
yonu lüzumu halinde bu masrafların tespitine yetkilidir. Ancak Futbol Fe
derasyonu Kulübün ve seyahatin durumuna göre bu masraflann tamamı
nın veya bir kısmının Federasyon bütçesinden ödenmesine karar alabilir. 

11. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Madde 23 — Takımların muayyen bir fikstür mucibince birbirleriyle 
çarpışarak kazandığı sayı yekûnlarına göre tasnif edilmeleri sistemine (sa
yı usulü) denir. 

Bu usulde kazanan takıma (2) berabere kalan takımlara (1), yenilen 
takıma (O) sayı verilir. 

Aynı lig devresinde tayin edilen saatte müsabaka kıyafetiyle sahaya 
gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım hakkmda 29/a maddesi uy
gulanmakla beraber Bölge tarafından takdir olunacak hakem masraflarını 
öder. Aynı şekilde ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk 
eden takım ligden çıkarılarak bir alt kümeye düşürülür ve bu takımlarla 
müsabakası olan diğe- takımlar oynamaksızm galip gelmiş sayılırlar. Sayı 
usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en çok sayı alan takım birinci, on
dan sonra gelen takım ikinci ve ilâh olarak sıralanır. Sayı
ların beraberliği halinde (Gol averajı) tatbik olunur. Futbol Federasyonu 
icabı halinde müsabakalarda gol averajının tatbik edilmemesine karar ve
rebilir. 

Gol averajı : 
Bir takımm attığı gollerden yediği gollerin çıkarılmasından doğan 

farktır. Şayet gol averajı eşit ise (attığı ile yediği arasmdaki fark) en 
fazla gol atan takım üstün sayılır. Buna rağmen averaj eşitliği devam 
ediyorsa ilgili kulüplerin aralarında oynadıkları maçlarm gol averajma 
bakılır. Bu da bir netice vermiyorsa; 

a) Hükümle yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 
b) Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ederse ta

kımlar kur'a ile derecelendirilir. 
Ancak grup birincilikleri iki takım arasmda, şampiyonu tayin için 

yapılacak iki karşılaşmadan sonra takımların puan ve averajları eşit ise 
ikinci maçta oyun 2)5. maddede olduğu gibi uzatılır ve buna göre sonuç 
alınır. 

12. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29. maddesinin (ç) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29 — (ç) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, antrenörü, monö-
türü, yardımcıları ve yetkililerinin ayn ayn veya birlikte hakeme müda
hale, veya tecavüz etmeleri kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdahale
ler dolayısiyle hakemin müsabakayı devam ettirme imkânım bulamaması, 

Aynea seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı hareket ve fiilleri 
sonucu maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması halinde buna taraf
lardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getiri
lirse o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına Futbol 
Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaata vanlamaması halinde du
ruma göre müsabaka yeniden yaptırılır veya yanda kaldığı zamandaki so
nucu ile tescil olunur. 

13. Futbol Müsabaka Yönetmeliğin'n 35. maddesi aşağıdaki ştkiide 
değiştirilmiştir. 

Madde 35 — Elinde Sicil ve Lisans Yönetmeliği gereğince usulüne 
göre verilmiş lisansı bulunan futbolcuların müsabakaya iştirak yetki
lerine itiraz edilemez (36. madde ile ilgili hususlar müstesnadır.) 

İtiraz şu suretle yapılır : 
Müsabakaların başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf kap

tanı veya idarecisi önünde itiraz olunan hususun tasrihi suretiyle takım 
kaptanı veya idarecisi tarafından hakeme yazılı olarak yapılır. Müsabaka 
başladıktan sonra hiçbir itiraz yapılamaz. 

Yapılırsa makbul sayılmaz (Yalmz eksik kadro ile sahaya çıkan ta
kımlara sonradan girecek futbolcular hakkmda karşı tarafın herhangi bir 
itirazı varsa o anda dinlenir.) Ancak itiraz yapılmamış olsa dahi cezah 
sporcu yeya sahte lisanslı oyuncu oynattığı müsabakayı takip eden bir ay 
içinde tespit olunan takımlar hakkmda 36. madde delaletiyle 29. madde 
hükmü uygulanır. Bu suretle yapılmış olan itirazlar 1. derecede Tertip 
Komitelerince hallolunur. Tertip Komitelerinin verdiği karara, karann ku
lüplere bildirdiği tarihten 7 gün içinde, bölge heyetleri nezdinde itiraz edi
lebilir. Ancak her iki heyetin verdiği karar aynı ise nihaî sayılır. Tertip 
Komitesi ile Bölge İdare Heyetinin verdikleri kararlar birbirine uymazsa 
keyfiyet Futbol Federasyonu tarafından incelenerek son karara bağlanır. 
Türkiye Birinciliği grup ve gruplararası müsabakaları gibi yöne'melikte 
yazılı itiraz formalitelerinin ifasına yetmeyecek dar bir müddette yapıla
cak olan müsabakaların itirazlan o müsabakalarda bulunan Futbol Fede
rasyonu Mümessili tarafından kesin olarak sonuçlandırılır. 

özel itiraz süresi belirtilmeyen hallerde program ve fikstürlere ve 
yetkili heyetler tarafından alman kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde, müsabaka neticesine ve olaylara vukuu tarihinden keza 15 
gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu müddeti geçirerek yapılan itirazlar muteber sayılmaz. Ancak bir 
müsabakada Milletlerarası futbol kaidelerine aykın hareket edilmesinden 
doğan bir hale karşı yapılacak itirazlara yazılı olarak ve müsabakanın 
yapıldığı günün ertesinden başlayan üçüncü gün saat 12.00 ye kadar mü
sabakanın yapıldığı bölgenin Hakem Komitesine, Hakem Komitesi bu
lunmayan Bölgelerde Tertip Komitesine Futbol Federasyonunca tertiple
nen müsabakalarda Merkez Hakem Komitesine verilmesi lâzımdır. 

Bu hususdaki itirazlar birinci derecede en geç on .gün zarfında 'Bölge 
Hakem Komiteleri tarafından, Hakem Komitesi bulunmayan Bölgelerde 
Tertip Komiteleri tarafından son olarak da Futbol Federasyonunun Merkez 
Hakem Komitesi tarafından halledilerek kesin karara bağlamr. 

14. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 36. maddesinin (b) Fıkrasının 
(5) Bölümü çıkanlmıştır. 

15. Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 39. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 39 — Bölgeler tarafından tertip olunan müsabakaların mü
kâfatları bölgeler tarafından, Futbol Federasyonunca tertiplenen müsa
bakalarda derece alan kulüplere Beden Terbiyesi Tüzüğünün 12. madde
sine istinaden elde ettikleri derecelere göre (1, 2, 3 ... ilâh) Futbol Fede
rasyonunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile tespit olunacak para 
mükâfatı verilebilir. 

16. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9. maddesi gereğince 
Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanan bu yönetmelik Resmî Gazete'de 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

• 

I L Â N L A R 
Akseki Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — 70.000,— TL sı keşif bedelli ve 4.750,— TL. sı geçici teminatlı 
Okulumuz ihate duvarı ve genel onarım işi 2490 sayılı Arttırma ve Ek
siltme İhale Kanunununn 31 inci ve müteakip maddeleri gereğince 
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır 

2 — ihale günü 13 Haziran 1973 Çarşamba günü saat 15 00 de 
Okul Müdürlüğü odasında toplanacak ilgili Konuş;, on huzurunda yapı
şacaktır. 

3 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte muvakkat 
teminat makbuzlarını, 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, teklif mek
tubunu, (Ayrı olarak) bu işi yapabilecek ehliyete sahip olduğunu göste
rir vesikayı ihale gününden (Tatil günleri hariç) üç gün evveline kadar 
vilâyetten alacakları ehliyet vesikasını birlikte eksiltme günü olan 
13/6/1973 Çarşamba günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Ko
misyona vermeleri şarttır. 

4 — ihale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içinde okulda 
görülür. 

5 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez, 7272 / 4-4 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — 1973 yılında yapılacak olan inşaat ihalelerimiz, seçilecek 
ehil firmalardan teklif alma suretiyle yapılacaktır. 

2 — ihalelerimize iştirak etmek isteyen firmaların aşağıdaki bel
geleri 20 Haziran 1973 günü saat 16.00 ya kadar Üniversiteye verme
leri lâzımdır. 

3 — Üniversitemiz verilecek belgelere göre teklif alacağı firma-
lan seçmekte ve istediği firmadan teklif almakta serbesttir. 

istenen belgeler : 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi (en 

az (B) grubundan On milyon TL. lık) 
b) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi, 
c) Banka referans mektubu, 
d) Teknik personel bildirisi, 
e) Bu güne kadar bitirdiği işlerin belgeleri, 
f) Halen çalışmakta olduğuna dair ticaret ve sanayi odasından 

alınmış belge, 
g) Halen taahhüdündeki işlerin listesi, 
h) Plan ve teçhizat beyannamesi. 7559/2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Grup T. bedell G. teminin 
No. Cinai Miktan Lira Kr. Lira Kr. 

I Rutil tip Elektrod 3 Kalem 537 750 — 25.260 — 
n Bazik tip Elektrod 3 Kalem 372.000,— 18.630,— 

i n özel tip Elektrod 4 Kalem 294.450,— 15.528 — 

Yukarıda yazılı 73 - 2612 - 1 dosya numaralı malzemelerin hizalannda 
gösterilen tahmini bedel ve geçici temmatlan üzerinden 3 grup halinde ima1 

ettirilerek satm alınması kapalı zarf Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 22/6/1973 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol

ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçeyle 10.— TL bedelle verilir. İstekliler grupların 
birine, ikisine veya üçüne birden teklif verebilirler. 

istekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, şartnamede istent-n 
belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini İmza ederek dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir Postadaki gecikmeler kabul edilmez Duyurulur. 7128 / 4-3 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Altı) kalem i Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalannda ki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C I N S I 
Tah. fiyatı 

Lira Kr. 
Miktan 

Kg. 
M. bedeli 
Lira Kr. 

G. tem. 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

Vişne 2.50 400O 10.000,— 750 — 19/6/1973 11.00 
Kayısı 2.75 4000 11.000,— 825,— Sah 
Tize Erik 1,80 6000 10.800,— 810,— Kırıkkale 
Kiraz 3 — 3000 9.000,— 675,— 
Şeftali 1.75 7000 12.250,— 920,— 
Taze Üzüm 1,60 8O0O 12.800,— 960,— 

Tamamı 65 850 — 4.545,— 
7090 / 4-3 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

tli : Çakırı, ilçesi : Merkez, Köyü veya mevkii : Korgun, Madenin 
cinsi : Maden kömürü, Aulhsatnamendn tarihi : 29/5/1963, Numarası : 
15/96. 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kayı Çivi Köyü Camiinden, (Kayı Çivi) Köyü Camiinden 

Apsan İstasyon binasına çekilen hattın Bugay Köyü Camiinden Kara-
tekin Köyü Camiine çekilen hatla kesiştiği) A tekatü noktasına doğru 
hat. 

Doğusu : A tekatü noktasından, (Maruf Köyü Camiinden Apsan 
istasyon binasına çekilen hattın Bugay Köyü Camiinden Karatekin Köyü 
Camiine çekilen hat ile kesiştiği) B tekatü noktasına doğru hat. 

Güneyi : B tekatü noktasından1 Maruf Köyü Camiine doğru hat. 
Batısı : Maruf Köyü Camiinden Çukurören Köyü Camiine oradan 

Hicip Köyü Camiine, oradan da kayıt Çivi Köyü Camiine Kırık hat. 
Yukarıda mevki, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Maden Kömürü 

madeni için Abdurrahim Yaman uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruh
satnamesi verilecektir. 

itirazı olanlar bu ilânın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten 
itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukuıbulacak itiraz
ların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi 
gereğince ilân olunur. 7250 / 2-2 

TOPRAKSU rv. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğin
den : 

1 — 1.358.631,69 TL. keşif bedelli ve 54.508,95 TL. geçici teminatlı 
Ankara - Güdül - Sorgun gölet inşaatı, 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup; eksiltme, 15/6/1973 

7 HAZİRAN 1973 

günü saat (15.00) de, Ankara - Kavaklıdere Bestekâr Sokak No. 25 deki 
TOPRAKSU Ekip Başmühendisliği binasında ihale Komisyonunca yapı
lacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi v.s. diğer evraklar, eksiltmenin yapıla
cağı adreste mesai saatlerinde bedelsiz olarak görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girme belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) 1973 yılı vizeli ticaret odası belgesi, 
b) (B) grubu müteahhitlik karnesi, 
c) Bayındırlık Bakanlığı Yapı Tesis ve Onarım işleri Eksiltmeye 

girme Yönetmeliğine göre tanzim edilecek; 
c - 1) 5 adet damperli kamyon, 1 adet D7 dozer, 4 adet keçi 

ayağı ve çekicileri, 1 adet yarda 3 lük excavator, 3 adet scraper, 3 adet 
3 - 4 ve 5" lik motopomp, 1 adet yükleyiciye sahip olduğuna dair belge
nin aslı veya noter tasdikli sureti; yahut bu araçlan kiralıyacak ise, 
kira ile ilgili noterden tasdikli anlaşma belgesi, 

c - 2) Malî durum bildirisi, 
c - 3) Gölet inşaatında çalışmış 1 adet ziraat veya inşaat yük

sek mühendisi 1 adet topoğraf ve 1 adet inşaat teknikerini ihtiva eden 
noterden tasdikli teknik personel büdirisi, 

c - 4) Taahhüt bildirisi, 
d) Benzeri iş yaptıklannta dair belgelerle birlikte en geç 11/6/1973 

günü saat (17.30) a kadar Merkez Ekip Başmühendisliğine müracaatla 
haleye giriş belgelerini almaları gerekir. 

4 — ihaleye giriş belgesi alanlar, kanun hükmünce gerekli evrak
larla birlikte teklif mektuplarını 15/6/1973 günü saat (14.00) de kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

5 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 7084 / 4-3 
• 

Tanm Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
kapalı zarf usulüyle aşağıda cins, miktar, tahmini bedelleri geçici temi 
nat miktarı ve ihale tarihleri yazılı ilâçlar satın alınacaktır. 

Eksiltme Ankara'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğü Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupla
rının en geç eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona 
verilmiş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

Bu işe ait şartnameler Ankara'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Karan
tina Genel Müdürlüğünden, istanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Leva
zım Anbarlan Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Miktan T.tutarı G.Tem. İ h a l e 
C i n s i ton Lira Lira Günü Saat 

% 1,5 civalı, Mancozepli veya 
Manebli hububat tohum ilacı 125 773.750 34.700 11/6/1973 10.30 
°'P 40 Aldrin WP. % 25 Hep-
tachlor WP. veya % 25 Lin
dane WP. 25 379.250 18.920 11/6/1963 11.00 

6655 /4-4 

imar ve iskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden : 
„ . ' 

Muhammen Geçici 
bedeli teminatı 

Miktan Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Saati 

125 Kalem Oto malzemesi 65 ?80,— 4 529 — 15 00 
60 Kalem Oto elektrik Malz. 18.922,— 1.419.50 15.30 

1 — Yukanda cins ve miktan belirtilen malzemelerin 13/6/1.973 
tarihinde ihalesi, kapalı zarf usulü ile imar ve İskân Bakanlığının 7 nci 
katındaki toplantı salonunda yapılacaktır. 

2 — isteklilerin ihale günü geçici teminatı Gene] Müdürlük Vez
nesine yatırarak alacaklan makbuz veya limit içi banka teminat 
mektubu ve diğer belgeleri ile birlikte İhale Komisyonuna mürac-ıat 
etmeleri gerekmektedir. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası Bakanlığın 6 nci katındaki Mak'na 
ve ikmal Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatla;-
kabul edilmez. 

5 — İhale bir veya birden fazla firmaya verilebilir. 
6 — thale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi va-

pıp yapmamakta serbesttir. 
Keyfiyet ilgUilere ilân olunur. 7657/2-2 

(Resmî Gazete) 
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Elektrik tşleri Etüd idaresi Genel Direktörlüğünden : 

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt aracı, makina ve hurda malzeme 
satılacaktır. 

1. idaremizde mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş 28 adet motorlu 
araç, makine ve hurda malzeme teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 

2. Bu işe ait liste ve şartname Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 19 
Kat 2 Ankara'daki İkmal ve Satm Alma Şefliğinden temin edilebilir. 

3. En son teklif verme tarihi 21 Haziran 1973 günü saat 16.00 dır. 
4. idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

7528 / 2-2 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından : 

1 — 31.768,— lira keşif bedelli Ankara Adalet binasının Sıhhi 
tesisat onarım işi 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 4/6/1973 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin geçici teminatı 2.385,— liradır. 
3 — Keşif ve ihale şartnamesi her gün mesai satleri dahilinde 

C. Savcılığı Kaleminde görülebilir. 
4 — ihale 25 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankara 

C. Savcılığı Başyardımcılık odasında toplanacak komisyon marife
tiyle yapıalcaktır. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını bu işe ait diğer belgeler 
ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme
leri zorunludur. 

6 — Savcılık eksiltme sonunda ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
ilân olunur. 7642/4-2 

Akhisar ilçesi - Selendi Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 181.428.96 TL. keşif bedelli Halk Konut inşaatı 
şartnamesi dahilinde 12/6/1973 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encü
meninde kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

Şartname ve planlar mesai saatleri dahilinde Belediyemizde görü 
lebilir. 

Geçici teminatı 10.321.45 TL. olup. ihaleye iştirak edeceklerin 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif zarflarım *e-
tninat makbuzları ile birlikte ihale saatinden 1 saat ı»we\tne kadar 
Başkanlığa vermiş olmalan duyurulur, 7473 /4-4 

DSl. V. Bölge Müdürlüğünden : 

DSl. V. Bölge Müdürlüğü Makina - ikmal Başmühendisliğinde (An
kara - Etlik Garajlan Karşısı) 25/6/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de 
aşağıda muhteviyatı yazılı ekipmanlar kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

ihale ile ilgili şartname bedelsiz olarak aynı adresten temin edile
bilir. 

Talipler, tekliflerini 25/6/1973 günü saat 14.00 den evvel Başmü
hendisliğe vermesi zorunlu olduğu ilân olunur. 

M. bedeli G. teminatı 
Cinsi Markası Miktan Lira Kr. Lira Kr. 

1 — Arazi Pick - up 
2 — Su tankeri 
3 — Kamyon 
4 — Çekilir Sceyper 

Willy 
Mercury 
International 
tssaacson 

1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 

3.500— 262,50 
7.000,— 525 — 
9.000— 675,— 

30.000,— 2.250,— 

Yekûn : 49.500— 3.712,-
7641 / 4-2 

den 
Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik tşleri Genel Müdürlüğün-

1 — Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmini Geçici 
Sıra Bedeli Teminatı İHALENİN 
No. Cinsi Miktan Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

1 — Palet civata ve 
somuları 9 Kalem 969.350,— 42.524,— 20/6/1973 16.00 

2 — Palet pabuçları 5 Kalem 1.073.36O— 45.950,80 20/6/1973 16,3Q 

2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saat
lerde Ankara'da Köy tşleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında YSE 
Genel Müdürlüğü idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında toplanacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameleri dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak 
verilir. 

4 —' isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici tem'nat 
mektup ve makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif cıek-
tuplannı ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 

5 — ihaleye iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Oda
sından almış oldukları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı 
içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edil
meyecektir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edümiyeceği ilân olunur. 7643 / 4-2 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Araç ve İnebolu (Kastamonu) şube hizmet binalarımızın 
onarım, dekorasyon ve ışıklandırma işlen birim fiyat esası üzerinden 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Söz konusu işlerin ihale bedelleri ile geçici teminatları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Tah. bedeli G. teminatı 
Lira Kr . Lira Kr . 

Araç 
İnebolu 

113.138,47 
129.198,99 

7.157-
7.710,-

3 — istekliler bu işlere ait ihale dosyalannı Ankara'da Genel 
Müdürlüğümüz inşaat ve Emlâk Müdürlüğü ile Kastamonu Şubemizde 
tetkik edebilirler. 

4 — Eksiltme, 18/6/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür
lük binamızda toplanacak Satm Alma Komisyonumuzda yapılacağın
dan kapalı zarf teklif mektuplarının aynı gün ve saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. 

Hangi sebeple olursa olsun, zamanında verilmeyen teklifler kabul 
olunmaz. 

5 — İsteklilerin, ihale gününden en az 6 gün öncesine kadar İnşaat 
\e Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi almalan gere
kir. 

6 — Yeterlik belgesi alabilmek için, Ticaret Odasına kayıtlı olmak 
ve eksiltmeye konu olan işin teknik öneminde bir işi evvelce taahlıüt 
ettiğine ve kabulünü yaptırdığına dair belgeyi ibraz etmek şarttır. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
tamamen serbesttir. 7648 / 3-1 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — 29/5/1973 tarihinde eksiltmeye konulan ve bazı nedenlerle 
ihalesi ertelenen Tekirdağ Şubemiz konutlu hizmet binasının inşaatı 
işi, birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz 
İnşaat ve Emlâk Müdürlüğünde ve Tekirdağ Şubemizde tetkik edilebi
lir. 

3 — Söz konusu işin tahmini bedeli 1.609.735,07 lira olup geçici 
teminatı 62.043,— liradır. 

4 — İhale, 20/6/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da 
Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun, zamanında verilmeyen teklif mektup
ları kabul olunmaz. 

5 — İsteklilerin, ihale gününden en az 6 gün öncesine kadar İnşaat 
ve Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi almaları gere
kir. 

6 — Yeterlik belgesi alabilmek için, Ticaret Odasına kayıtlı olmak 
ve eksiltmeye konu olan işin teknik öneminde resmî bir işi taahnüt 
ederek geçici kabulünü yaptırmış olmak gereklidir. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 7649 / 3-1 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (tki) kalem (Levazım maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

M. fiyatı G. teminat İ h a l e 
C i n s i Miktan Lira Kr. Lira Kr . Günü Saati 

\ azlık Subay İskar
pini 

Örme palaska 

45.000 Çift 4.950.000,- • 162.250,— 

50.000 Adet 850.000,— 37.750,— 

22 Haziran 1973 
Cuma 10.30 
22 Haziran 1973 
Cuma 11.30 

7561 /4-1 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Şerit zımpara) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

C ins i : Şerit zımpara (4 Cm. eninde). Miktarı: 6.000 metre. Muh. 
bedeli: 24.000— TL., Geç. teminatı: 1.800,— TL., İhalenin günü saati: 
22 Haziran 1973 Cuma 15.00 de. 7562 / 4-1 

Şefaatli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/209 
Davacılar Ankara'da mukim. Kamer Yıldız Ömer Yıldız Sabri Yıldız 

tarafından davalılar Kınkkale'de mukim Hüseyin Ünal ve Erdal Ünal 
aleyhlerine ikame ettikleri meni müdahale ve ecrimisil davasının yapılan 
duruşmasında verilen ara karan gereğince : 

Davalılardan Hüseyin Ünal'ın tebligata yarar adresi belli olmadı
ğından, davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'nin 9/5/1973 
günü 14530' sayılı nüshası ile, tayin edilen duruşma gününde hazır bulun
ması için tebligat yerine kaim olmak üzere ilân yapıldığı ve duruşmaya 
gelmediğinden bu defa gıyap kararı yerine kaim olmak üzere, davalılar
dan Hüseyin Ünal'ın duruşmanın bırakıldığı 9/7/1973 günü saat 10.00 da 
mahkemede hazır bulunmasının temini zımmmda Resmî Gazete Ue ilânen 
tebliği olunur. 7619 

Diyarbakır Topraksu VII nci Bölge Müdürlüğünden : 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden: 

Grup 
No. 

I 

II 

C i n s i 

Konkasör çene, merdane 
ve diğer parçaları 
Konkasör çene, merdane 
ve diğer parçalan 

Miktan 

54 kalem 
(581 adet) 
51 kalem 
(606 adet) 

Tah. Bed. Geç. Tem 
Lira Kr . Lira Kr . 

836.788,— 

S.737,— 

37.221,52 

39.699,48 

Yukarıda yazılı 73 - 2055 -1 dosya numaralı konkasör çene, mer
dane ve diğer parçalarının hizalarında gösterilen tahmini bedel ve 
geçici teminatları üzerinden 2 grup halinde imal ettirilerek satın alın
ması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26 Haziran 1973 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapıla
caktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 10,— TL. bedelle verilir. 
İstekliler, grupların birine veya ikisine birden teklif verebilirler. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya 
Esnaf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, teknik 
şartnamede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesmi 
imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyrulur. 7506 / 4-1 

İ ş i n a d ı 
K. bedeli M. teminat İ h a l e 
Lira Kr. Lira Kr . Tarihi Saati 

Bismil - Kurudeğirınen Bent ve 
Kanal ıslahı 

Merkez - Kabi pompaj projesi 
terfi hattı 

317.514,47 16.450,58 20/6/1973 10.00 da 
Çarşamba 

289.479,— 15.329,16 20/6/1973 15.00 de 
Çarşamba 

1 — Yukarıda keşif bedelleri ve geçici teminatlan yazılı işler 
2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Diyarbakır Top
raksu VII nci Bölge binasında yapılacaktır. 

3 — İhalelerle ilgili şartname ve evraklar mesai saatleri dahi
linde Diyarbakır Topraksu VII nci Bölge Müdürlüğünde ücretsiz ola
rak görülebilir. 

4 — Taliplerin 16/6/1973 Cumartesi günü mesai bitimine kadar 
Diyarbakır Topraksu VII nci Bölge Müdürlüğüne, aşağıda yazılı bel
geleri dilekçelerine ekleyip müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
almaları şarttır. 

a) Yukarıdaki işlere benzer iş yaptıklannı gösterir iş bitirme 
belgesi (Merkez - Kabi için pompaj tesisi veya cebri boru hattı yaptı
ğına dair belge) veva B, C grubundan müteahhitlik karnesi, 

b) Malî durum bildirim beyannamesi 
c) Makina ve teçhizat beyannamesi 
d) Teknik personel bildirim beyannamesi 
e) 1973 yılı vizeli ticaret odası vesikası 
5 — İhaleye iştirak edeceklerin, ihaleye iştirak belgesini, temi

nat mektubunu veya makbuzunu havi teklif mektuplarını, ihale saa
tinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate 
alınmaz. 7313 / 1-1 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (Bir) kalem (Plastik bidon) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Cinsi : Plastik asit bidonu, Miktan : 3000 adet, Muh. bedeli: 
67.500,— TL., Geç. teminatı: 4.625,— TL., İhale günü saati: 26 Hazi
ran 1973 Sah günü saat 11.00 de. 7510/4-1 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Filiz çay kutusu satın alınacaktır 
1 — Kurumumuz ihtiyacı bulunan aşağıda miktarı ve muham

men bedeli yazılı filiz çay kutusu imali işi kapalı zarf usulü ile ihale 
edilecektir. 

M i k t a n : 24.000.000, B i r i m i : Adet, Bir im fiyatı : 1,04, Muham
men tutarı: 24.960.000,— TL., Geçici teminatı: 758.800— TL. dır. 

Kesin teminat geçici teminatın ik i katıdır. 
2 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler ile kutu numuneleri 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Şubesi Müdürlüğü Rizt 
Cay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü - Kuruçeşme - istanbul ve Çay 
^akatleme Fabrikası Müdürlüğü - Çiftlik - Ankara adreslerinden ücret
siz olarak temin edilebilir. 

3 — Teklif mektupları en geç 18/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar 
Cay Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Şubesi Müdürlüğü - Rize» 
adresinde bulunacak şekilde teslim edilecek veya iadeli taahhütlü ola
rak postalanacaktır. Zarflar 19/6/1973 günü saat 10.00 da aynı yerde 
açılacaktır. 

4 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7422 / 1-1 
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imar ve iskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden : 

Miktarı : 129.-000 Adet. Cinsi : Somunlu Vida, Muhammen Bedeli : 
274.100 TL., Geçici Teminat : 14.714 TL., Saati : 10.00 

1 — Yukarıda cins ve miktarı belirtilen malzemenin 16/6/1973 ta
rihinde ihalesi Açık Eksiltme usulü ile Bakanlığın 7. katındaki toplantı 
toplantı salonunda yapılacaktır. 

2 — isteklilerin ihale günü geçici teminatı Genel Müdürlük Vezne
sine yatırarak alacakları makbuz veya limit içi Banka Teminat Mektu
bu ve diğer belgeleri ile birlikte thale Komisyonuna müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası Bakanlığın O. katındaki Makina ve ik 
mâl Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar ka
bul edilmez. 

5 — ihale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare İhaleyi ya
pıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 
7682/2-1 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. 1« Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, şartı cezai ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(İki) kalem (Levazım) maddesi (Pazarlık) suretiyle satm alınacaktır. 
Evsaf şartnamesi ve numunesi mesai saatlerinde Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli gün ve saate gelmeleri. 

M. bedeli Şartı cezai İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

Öğrenci kokartı 
Subay ceket 
düğmesi 

3.000 Adet 5250,-

8.000 Adet 4.000,-

9 Haziran 1973 

Cumartesi 10.45 

9250,— 1.388,— 
7686 / 1-1 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden ; 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı istatistik kartı, Türk Standartlar 
Enstitüsünce kabul edilmiş olan standarda uygun olmak kaydiyle ve -ti
carî şartnamesine göre satmalmacaktır. 

1 — istekliler bu alıma ait ticari şartname ile sözleşme tasarısını 
Ankara'da D.M.O. Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya istanbul 
ve izmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler. 

2 — Teklifler engeç 18/6/1973 günü saat 17.00 ye kadar Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2 Numaralı Merkez Satmalına Komis

yonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek 
teklifler ve postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

3 — Ofis satmalma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip et
memekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte 
serbesttir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

90 kolonluk istatistik kartı (Naturel) 
90 kolonluk istatistik kartı (üst kenarı yeşil bantlı) 

600.000 Adet 
200.000 » 

7693/1-1 

Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Miktarı M. Bed. 
Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i adedi Adet M 3 . Lira Kr . 

Merkez Çavuşlu 3. S. N. B. K. çam Tom. 33 8850 
3. S. K. B. K. çam Tom. 16 5128 
3. S. K. B. K. çam Tom. 1 406 

» » Kızılcam sanayi odunu 12 12269 

1718.390 500 — 
728.495 425,— 
48.895 400 — 

601.516 325,— 

Umumî yekûn 62 26653 3097.296 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 62 parti orman emvali % 25 i 

peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. 
Satış 14/6/1973 Perşembe günü saat 12.00 de Mersin İşletme Merkezi 
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — Artırmalı satışlara kereste ticareti yapanlarla, kereste ima
lâthanesi olanlar, inşaat yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, orman emvali 
kullanan küçük sanat erbabı satış şartnamesinin 3 ve 4 üncü madde
sinde belirtilen belgeleri teminat yatırmadan önce ibraz etmek şartı 
ile girebilirler. 

3 — Satışa ait şartname ve satış müfredat listesi Orman Genel 
Müdürlüğünde, Mersin Orman Başmüdürlüğünde, Adana, Antakya, 
Pozantı, Sivas Orman İşletme Müdürlüklerinde, Merkez, Tarsus, Çama-
lan, İskenderun, Gaziantep, Kayseri Orman Bölge Şefliklerinde, Mer
sin Belediye Başkanlığında görülebilir. 

4 — Satışla ilgili her türlü vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafı 
İşletmemize aittir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin 1973 yılı son vizesi yapılmış Tica
ret ve Sanayi odası belgesini, sanayi odunlarına iştirak edeceklerin 
mahalli orman işletme müdürlüklerinden alınmış 1973 yılı vizesi yapıl
mış kapasite belgelerini ibraz etmeleri şarttır. 

6 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte en geç saat 12.00 ve kadar 
muvakkat teminatlarını işletme veznesine yatırmaları ve teminat mak-
buzlariyle satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

7722 /1-1 

Mut Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M İ K T A R I Muh. Bed. Geç. Tem. Peşinat 
Cinsi nev'i ve kalitesi Ad. Adet M3 Ster Lira Lira % 

3. S. N. By. Çz. Tom. 25 4102 1131.757 425 36.260 25 
3. S. N. By. Sed. Tom. 1 258 52.539 — «00 2.370 23 
3. S. N. By. Gök. Tom. 1 36« 86.5611 — 450 2.920 25 
3. S. Ks. By. Çz. Tom. 31 8736 1404.356 — , 360 87.910 25 
3. S. Ks. By. Sed. Tom. 1 229 51 790 450 1.750 25 
3. S. Ks. By. Gök. Tom 1 332 67.765 40O 2.030 25 
2. S. Çz. Md. Direk 8 5734 27-1 345 325 6.620 25 
2. S Sed. Md. Direk 1 221 14.901 — . 375 420 25 
2. S. Gök. Md. Direk 1 422 28.936 — - 325 710 25 
Kİ. Çp. Çz. San. Od. 13 6436 371.644 — - 275 7.690 25 
Kİ. Çp. Sed. San. Od. 1 51 6.619 300 750 25 
Kİ. Çp. Gök San. Od. 1 39 4.405 275 90 25 
Kab. Çz. San. Od. 1 — — 73 000 125 680 25 
Yar. Çz. San. Od. 1 . — . — 17.000 125 160 25 
İn. Çp. Çz. -San Od. 2 — - — 130.000 125 1.220 26 

TOPLAM 89 26926 3492.618 220.000 100.980 
1 —- İşletmemizin Mut, Kıravga ve Alahan Bölgelerinin orman dışı depolarmda açık artırma suretiyle (3492.618) m3 muhtelif cins orman 

emvali ile (220.000) ster ince çaplı çam sanayi odunlarının <% 25 i peşin % 75 i ise üç ay vadeli kat'i banka mektubu karşılığı açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 12/6/1973 Salı günü saat 12.00 de Mut Orman İşletme Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 
3 — Satışa iştirak edebilmek için şartnamede belirtilen belgelerin Komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 
4 —• Bu satışa ait şartname, ilân, eb'ad listeleri Orman Genel Müdürlüğünden, Mersin Orman Başmüdürlüğünde, Mersin, Adana, Silifke-

Gülnar, Karaman ve Ermenek işletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları Ue birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 7728/1-1 
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Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bankamızın Çubuk Levazım depoları alt yapı tesisleri ile Kay
seri Sanayi Sitesi Şube hizmet binasının onarım, dekorasyon ve ışıklan
dırma işleri birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işlere ait ihale dosyaları Ankara'da Genel Müdürlüğümüz 
İnşaat ve Emlâk Müdürlüğünde tetkik edilebileceği gibi, Kayseri Sanayi 
Sitesi Şube binamızın işi Kayseri Şubemizde de tetkik edilebilir. 

3 — Bahis konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden, teklif mek
tuplarının da ayn ayrı zarflarla verilmesi şarttır. 

4 — Söz konusu işlerin tahmini bedelleri ile geçici teminatları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

T. bedeli G. teminatı 
C İ N S Î Lira Kr. Lira Kr. 

Çubuk Lev. depolan alt yapı inşaatı 
Kayseri Sanayi Sitesi Şubemizin onanmı 

182.655,91 
125.000,— 

10.400,-
7.550,-

5 — iştirakçi firmaların, teminat mektuplarım veya Bankamız vez
nesine nakit yatırmışlarsa makbuzunu kapalı teklif zarflarına koymalan 
gerekir. 

6 — ihale, 19/6/1973 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Genel 
Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 
7 —• Bu eksiltmeye katılacakların eksiltme gününden en az altı gün 

öncesine kadar Genel Müdürlük inşaat ve Emlâk Müdürlüğüne baş vura
rak yeterlik belgesi almaları gerekir. 

8 —• Yeterlik belgesi alabilmek için ticaret odası belgesi ile Eksilt
meye konu olan işin teknik öneminde bir işi evvelce taahhüt ettiğine ve 
kabulünü yaptırdığına dair belgeyi ibraz etmesi lâzımdır. 

ı9 — Bankamız, 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve ihale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 7481/3-2 

Baymdırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Genel Müdürlüğümüz irtiyacı için aşağıda sipariş numarası 
ve cinsi belirtilen malzemeler dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satm alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlanna mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe 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 verilenler ile 
şartnamelerine uygun olmayan teklifle ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Şartname 
Bedeli Son teklif verme 

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. 

Lira Kr. 

20 — 
50 — 

50 — 

25 — 

Günü ve Saati 

4 Temmuz 1973 17.30 
4 Temmuz 1973 17.30 
5 Temmuz 1973 17.30 

5 Temmuz 1973 17.30 
7244/3-3 

Çubuk Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda kapı numaralan gösterilen 
dükkânlar 2490 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince 15/6/1973 
Cuma günü saat 15.00 de açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

Taliplilerin karşılarında gösterilen geçici teminat makbuzla! mı 
ihale saatinden 1 saat evveli Belediye veznesine yatırmaları şarttır. 

Buna ait şartnameler Belediye yazı işleri kaleminde görülebilir. 

M. kıymeti M. teminatı 
Kapı No. Lira Kr . Lira Kr . 

4/A - 4/C 
4/B 

90.000,— 
175.000,— 
100.000,— 

5.750 — 
10.000,— 
6.250,— 

7544 /4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdür
lüğü A N K A R A 

1 — Ankara - Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi ek bina inşaatı işi 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 920.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 22/6/1973 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksitlme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge Mü

dürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 40.550,— liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansmı, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Baymdırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösteriri müteahhitlik kar
nesini, ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları yeterlik belgelinni teklif mektuplan ile birlikte zarfa koy
malan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplanm 22/6/1973 Cuma günü saat 10.00 a 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/6/1973 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7400 / 4-1 

Demirci Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 
1 — Demirci Devlet Hastanesi 1973 malî yılı ihtiyaç madde

leri 2490 sayılı Kanunun alâkalı maddeleri gereğince kapalı zarf ve 
açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

2 — ihalesi yapılacak mevad ekmek, süt. yoğurt, etler, kuru 
iaşe, temizlik malzemeleri ve ilâç olmak üzere altı grup halinde İha 
leye çıkarılmıştır. 

3 — Yiyecek maddelerinin muhammen bedeli 113.165,— lira olup 
Muvakkat teminatı 8.490,— liradır. 

4 — Temizlik malzemelerinin muhammen bedeli 7.250,— lira 
Muvakkat teminatı 550,— liradır. 

5 •— ilâç ve sıhhî malzemenin muhammen bedeli 36.943,20 lira 
muvakkat teminatı 2.770,— liradır. 

6 — ihale 20 Haziran 1973 Çarşamba günü saat 10.00 da Devlet 
Hastanesinde yapılacaktır. 

7 — istekliler muvassal şartnameyi her gün mesai saatleri da
hilinde Devlet Hastanesinde görebilirler. 

8 — Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
9 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin yatırılmış teminat mak

buzları ve 1973 vizeli ticaret odası belgeleri ile birlikte sözü geçen gün 
ve saatte Devlet Hastanesinde toplanacak Satm Alma Komisyonunda 
hazır bulunmaları ilân olunur. 7305 / 4-4 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(Bir) kalem (Kuşam maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ h a l e n i n 
Cinsi Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Omuz Askı Kayışı Çengeli 200.000 Ad, 230.O00,— 12.750, 16/3/1973 
C. tesi 10.30/ 

7178/ 4-3 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Ankara Belediyesi amblemi yarışmaya çıkarılmıştır 
«Ankara Belediyesi Amblemi» için bir yarışma açılmıştır. 
Ankara Şehrinin tarihi özelliği ve Başkent oluşu göz önünde tutu

larak hazırlanacak bu amblemlerin yarışma süresi 16/7/1973 tarihinde 
sona ereceğinden yarışmaya katılacak eserler en geç aynı günün mesai 
saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Ancak postaya, süre içinde verilen eserler için üç gün posta gecik
mesi kabul edilecektir. Yarışma amatör veya profesyonel bütün yarış
macılara açık olup, yarışmaya birden fazla eserle katılma olanağı var
dır. 

Ödül kazanan eserlerin telif haki Ankara Belediyesine aittir. 
Bu yarışmaya ait şartname Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdür

lüğünden temin edilebilir. 

Danışma jürisi: 
Ekrem C. Barlas 
Rıza Möröy 
Cemil Arpınar 

Asli jüri üyeler: 
Nuri Abaç 
Osman Oral 
Nevzat Akoral 
Kurt Togansubay 
Güngör Özden 
Mete Demirbaş 
Yarışma sonunda 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 

Belediye Başkanı 
Fen İşleri Müdürü 
Fen İşleri Müdür Muavini 

Yüksek Mimar Ressam 
D. G. S. Galeresi Müd. (Ressam) 
G. T. E. Öğretim Üyesi (Ressam) 
Belediye İmar Md. Muavini 
Fen İşleri Md. Trafik Şube Amiri 
Y. Heykeltraş 

10.000,— TL. 
7.500,— » 
5.000,— » 

Ve 4 (Dört) adet mansiyona 1000,— TL. lık ödül verilecektir. 
7666 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi miktarı tahmini bedeli ve muvakkat teminatı 
gösterilmiş olan malzeme 6200 sayılı Kanununun 34 esaslarının 8 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Cinsi : Sayaçlı akaryakıt pompası. Miktarı adet: 100, Tahmini 
bedeli: 500.000— TL., Muvakkat teminatı: 23.750,— TL. dır. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 18/6/1973 günü saat 16.00 da Ankara'da 
Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî 
ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz ola
rak verilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
cdilmiyeceği ilân olunur. 7659 / 2-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünden : 

1 — Bursa 1 inci Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
(Balıkesir Ovası sulaması 1 inci kısım inşaatı) işi kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (26.000.000,—) TL. olup 
geçici teminatı (793.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programma 
uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette : 

2 adet 1 yd 3 lük Ekskavatör, 1 adet Skreyper ve çekicisi, 1 adet 
dozer, 1 adet Greyder, 1 adet yıkama eleme tesisi, 1 adet keçiayağı ve 
çekicisi, 4 adet kompresör, 10 adet beıoniyer, 10 adet vibratör 4 ü 
satıh vibratörü, kafi miktarda damperli kamyon, arazöz, motopomp, 
jeneratör grubu ve lüzumlu diğer ekipman. 

4 — İhale 22/6/1973 Cuma günü saat (15.00) de Yücetepe Mahal
lesi 1 inci Cadde Gülhane - Ankara DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığı katıhda toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (100,—) TL. mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 7/6/1973 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 16/6/1973 Cumartesi günü saat (12.00) ye kadar bir 
dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, 
(A) grubundan en az (26.000.000,—) TL. lık. 
b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
c) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) 3 üncü maddede istenilen iş makinalarım iş programına 

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

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 19/6/1973 Salı 
sabahından itibaren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müra
caat ederek öğrenebilirler. 

8 — 16/6/1973 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 22/6/1973 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adreste DSİ Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 7660/2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü trübün 
ve basket sahaları onanmı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 99.806,76 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonunda 26/6/1973 Salı günü saat 11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklan Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 6.241,— liralık geçici teminatını, 
B — 1973 yılma ait Ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şart

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

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

mış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplanm 26/6/1973 Salı günü saat 
30.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/6/1973 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7661 / 4-1 

Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığımdan : 

E . No : »7,1/2130 
K. No : 1972/544 
1970 -1)971 yıllan içinde sahtekârlık, iştirak ve tabanca bulundur

mak suçundan sanık Balâ tlıçesi Bağkaya Köyü nüfusunda kayıtlı olup 
aym yerde oturan Bekir ve Havva oğlu 1934 doğumlu Dede Şahin hak
kımda yapılan duruşma sonunda, 6136 sayılı Kanununun 113 üncü mad
desi gereğince 1 sene (hapis ve 500 lira ağır para cezası ile mahkûmi
yetine ve 81/4 üncü madde gereğince cezalarının 1/6 nisbetinde arttın-
larak neti'ceten 1 sene 3 ay 6 gün hapis ve '583 lira 30ı kuruş ağır para 
cezası ile mahkûmiyetine mütedair karar sanığın dosyada mevcut ad
reslerinde bulunmadığı ve adresinin tespitininde mümkün olmadığı an
laşıldığından 72)01 sayıh Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince kendisine tebligat makamına kaim olmak üzere bir Gazete 
de yayınlanmak suretiyle ilânen tebliğine ve ilânın aynı maksatla mah
keme divanhanesinde asılmasına 25/5/1978 Itarihinıde karar verilmiş 
olduğu üân olunur. -7158)6 



Sahife : 14 (Resmî Gazete) 7 HAZÎRAN 1973 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8 inci 
Bölge Müdürlüğünden: 

C i n s i 
M. bedeli G. teminatı Eksiltme 

Miktarı Lira Kr . Lira Kr . günü ve saati 

İnek sütü alımı 

Muhtelif cins 
malzeme alımı 

11000 Kg. 33.000,— 2.475,— 25/6/1973 11.00 de 
Pazartesi 

Kaya tuzu alımı 

7 Kal . 38.470,— 2.88525 26/6/1973 11.00 de 
Sah 

600 Ton 186.000,— 10.550,— 27/6/1973 11.00 de 
Çarşamba 

Dikenli tel alımı 1800 Kg. 13.050,— 978,75 28/6/1973 10.00 da 
Perşembe 

Bölgemiz ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, 
geçici teminatı ile eksiltme gün ve saatleri yazılı 4 kalem malzeme 
2490 sayılı Kanunun hükümleri dahilinde satm alınacaktır. 

Şartnameler mesai saatlerinde Karayolları malzeme Amirliğinde 
görülebilir. Hariçten istiyenlere bedelsiz gönderilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı Kanununun 32 nci maddesine göre hazır
lıyacakları kapalı teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Postadaki gecikmeler 
nazara alınmaz.) Süt için Ticaret Odası vesikası istenmez. 

7733 / 4-1 

Tatvan Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : 

1 — 80.000 lira keşif bedelli Tatvan Yatılı Bölge Okulunun onarım 
işi 2400 sayılı Kanun hlükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme Tatvan Yatılı Bölge Okulu idare binasında ihale ko
misyonunca 22/6/1973 Cuma günü saat 14.30 da yapılacaktır. 

3 — Buna ait keşif ve ilgili evraklar mesai saatlerinde Tatvan Ya
tılı Bölge Okulu Müdürlüğünde görülebilir. 

4 —• İhaleye girebilmek için isteklilerini: 
a) 5250 liralık geçici teminatını 
b) 1973 yılına ait ticaret odası belgesi ile ikametgah belgesini 
c) Keşif bedeli kadar iş yapmış olduklarına dair «Kanunî belgele

rini ibraz etmek suretiyle » Bitlis Bayındırlık Müdürlüğünden almış ol
dukları yeterlik belgesi ile teklif mektuplarmı zarfa koyup ihale saatm-
dan bir saat önce komisyon başkanlığına vermeleri. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için son müracaat müddeti 
20/6/1973 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — Postadaki gecikmelerden dolayı bu gibi evrakların hiç bir iş
leme tabi tutulmıyacağı ilan olunur. 7730/4-1 

Manisa Belediyesinden : 

1 — Sultan Meydanı 4. yol tanzimi tretuvarlar daraltılması ve or
taya havuz yapılması inşaatı 152.879,05 lira keşif bedeli üzerinden 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Geçici teminatı 8.894,00 liradır. 
3 — ihalesi 26 Haziran 1973 Salı 'günü saat 11.00 de Belediye En

cümeninde yapılacaktır. 
4 — ihaleye girebilmek için : 
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan as

garî keşif bedeli kadar işin yapıldığını gösterir müteahhitlik karnesi, bu 
işe mümasil resmî bir belge ibraz ederek en geç ihaleden 3 gün evvel 
Tatil günleri hariç belge komisyonundan giriş belgelerini almaları la
zımdır. 

5 — Keşif ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Fen işleri Mü
dürlüğünde görülebilir. 

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

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Son müracaat tarihi 23 Haziran 1973 Cumartesi günü saat 

13.00 e kadardır. 
Keyfiyet ilân olunur. 7757/4-1 

'Bilecik Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

1 — işletmemiz Muratdere deposunda mevcut 4609 adet 1271, 748 
M3 orman emvali 27 parti halinde 15/6/1973 Cuma günü saat 14.30 da 

Bozüyük orman bölge şefliği binasında toplanacak komisyon huzurunda 
masraflarıyle mal bedelinin % 50 si peşin, bakiyesi Uç ay vadeli Banka 
Teminat mektubu karşılığında açık artırma ile satılacaktır. 

2 — Muhammen bedeller : I. ,S. N . B. Çam Tom. 750, II. S. N . B. 
Çam Tom. 675, III. S. N . B. Çam Tom. 50O, III. ,S. Kısa B. Çam Tom. 
400, II. S. N . B. Kök. Tom. 6,50, III. ,S. İN. B. Kök. 525, IH. S. Kısa B. 
Kök Tom. 375, H. S. Kal. Kut. Çam Mad. Direk 280, II. S. Kal . Kut. Kök. 
Mad. Direk 305 liradır. 

3 — ıSatışa iştirak edecek keresteci ve kereste imalâtçıları 15/B 
Model şartnameye göre Ticaret Odasında kayıtlı olduklarını ve son se
nenin vizesini yaptırdıklarına dair belgeleri, ihtiyaç sahibi şahıslar yapa
cakları inşaata lüzumlu Tomruk miktarını bildirir Bayındırlık Müdürlü
ğünden veya mahalli belediyeden alacakları tasdikli metraj cetvelini te
minat yatırmazdan önce ibraz etmeleri şarttır, istenilen belgeleri ibraz 
etmiyenler ihaleye giremezler. 

4 — Alıcıların lüzumlu belgeleri ile birlikte ihale günü en geç saat 
14.00 e kadar almak istedikleri partinin geçici teminatını yatırıp mak
buzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

7716/1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. §. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdür
lüğünden : 

İ N Ş A A T İ H A L E S I 
1 — 150.000,— TL. keşif bedelli 6 adet kantar temeli ile 40.500 M2 

adi kaldırım yapım işi 15 Haziran 1973 Cuma günü saat 14.00 de kapalı 
teklif mektubu alınmak suretiyle şartnamelerine göre ihale edilecektir. 

2 — ı Her iki işin geçici teminatı teklif tutarının % 5 i nisbetindedir. 
3 — ihaleye girebilmek için teklif mektuplarına aşağıda yazılı bel

gelerin eklenmesi şarttır. 
a) Geçici teminatın makbuzu veya mektubu 
b) 1973 Yılı Ticaret Odası Belgesi 
c) Daha evvelce bu işleri yaptığına dair belge, 
d) Gerekli açık eksiltme şartnamesi veya şartname 
4 —• Bu işlerle ilgili şartnameler, Fabrikamız Ticaret Servisinden 

bedelsiz temin edilebilir. 
5 — Tekliflerde 15 gün opsiyon müddeti aranır. 
6 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
7737/1-1 

den: 
Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğün-

1 — Müessesemizde birikmiş bulunan aşağıda cins, tahmini mik
tarı ve teminatı yazılı, hurda bakır levha, bakır torna talaşı, pirinç 
parçaları ve talaşı, emaye bakır bobin teli ve muhtelif hurda demir, 
çelik, pik, cıvata ve yay parçaları, 20 Haziran 1973 Çarşamba günü 
saat 10.00 da açık pazarlık suretiyle satılacaktır. 

2 — Satılacak hurdalar mesai saatleri dahilinde isteyen talipliye 
müessesemizde gösterilecektir. 

3 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Tahmini Teminat 

C i n s i miktarı Lira Kr . 

Demir, çelik, pik, civata ve yay parçalan 15000 Kg. 
Hurda bakır levhalar 16000 » 
Emaye bobin teli 1500 » 
Pirinç parçalan ve pirinç talaşı 200 » 
Bakır torna talaşı 1500 » 

2.000,-
24.000,— 
2.500,— 

300,— 
3.500,— 

7738 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 73-0132-1 sipariş numaralı 
Borss Buhar Jeneratörü yedekleri dış memleketlerden teklif alma yolu 
ile satm almacaktır. 

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 dilekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odada;ı 
25,—• TL. mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 9 Temmuz 1973 Pazartesi günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilen
ler Ue şartnamelerine uygun olmayan teklif ve postadaki gecıkmn'cr 
dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 7503 / 3-2 



7 HAZÎRAN 1973 (Resmî Gazete) Sahife: 15 

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti 
adedi Emvalin cins ve nev'i 

Miktarı 
Adet M 3 . Dm 3. 

Muh. Bed. 
Lira Kr . 

%7,5 
Geç. Tem. 
Lira Kr . 

1 II. S .N .B. meşe tomruk 227 118.493 800 — 7.110,— 
3 I .S .N .B . çam tomruk 189 131.587 720,— 7.106,— 
8 II. S .N .B . çam tomruk 700 407.986 600 — 18.360 — 

14 I I I .S.N. B. çam tomruk 2643 1169.168 500 — 43.844,— 
2 I .S.N. B. göknar tomruk 279 142.927 720,— 7.718,— 
5 II. S. N. B. göknar tomruk 660 260.311 640 — 12.495,— 
3 III. S. N .B. göknar tomruk 584 199.051 580,— 8.658.— 

36 5282 2429.523 105.291,— 

1 — işletmemiz Çele Bölgesi Merkez, Belkaraağaç Bölgesi Belka-
raağaç ve Hanyeri, Sarıçam Bölgesi Deredibi ile Abant Bölgesi Kızıl-
cıklı depolarında mevcut 36 parti halindeki muhtelif cins ve nevideki 
orman emvalleri açık artırma suretiyle % 50 peşin bakiyesi üç ay 
vadeli banka teminat mektubu karşılığında satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 19/6/1973 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
14.00 de işletmemiz ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — Teminatım banka mektubu olarak vereceklerin, banka mek
tuplarına işletme adı, ihale tarihi ve teminat miktarlarını yazdıracak
lar dır. 

4 — İsteklilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o par
tiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları 
demektir. 

5 — Bu satışa ait şartname, ebat listeleri Ankara Orman İşletme 
Müdürlüğü, Bolu'da Orman Başmüdürlüğümüz ile ait oldukları Bölge 
Şefliklerinde görülebilir. Ayrıca, Adana, istanbul, Devrek, DirgLne, 
Bartm, Gerede, Zonguldak, Düzce, Mudurnu, İzmit, Kızılcahamam, 
Bursa, İzmir Orman İşletmesi Müdürlüklerinde görülebilir. Saat 12.00 
den sonra teminat kabul edilmiyeceği gibi, hisse senetleride teminat 
olarak alınmıyacaktır. 

6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile, iha
leye katılabilme şartlarına haiz belgelerle birlike komisyona müra
caatları ilân olunur. 7740 / 1-1 

Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğün
den : BURSA 

1 — Eksiltmeye konulan Köyyolu adı : Bursa - Orhaneli grup köy-
yolları stablize nakli ve figüre işi aeşif bedeli : 589.282,50 TL., G temi
nat : 27.321,80 TL. Eksiltme Tarihi Günü Saati : 21/6/1973 Perşembe 
¡16.00, Son müracaat Tarihi Günü Saati : 18/6/1973 Pazartesi 117.00 

2 — Yukarıdaki yazılı Köyyolu stablize eksiltmesi hizasında yazı
lı tarih gün ve saatte Bursa İnönü Caddesinde YSE. 2. Bölge Müdürlüğü 
binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyaları Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köy-
yolları Dairesi Başkanlığı Yollar Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa YSE. 
2. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE. Müdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 1973 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

Şirketlerin, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faa
liyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında 
gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri (Teminatlar mektup ola
rak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gü
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün ve 9297-15/1723 saydı tamimine uygun olmah.) 

b) İsteklilerin en geç yukarda yazılı iş için tespit edilmiş olan mü
racaat günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE. 2. Bölge Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteber
dir) dilekçesine (c) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini 
ihtiva eder miktarda müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedelleri
nin % 80 ni miktarda benzeri işi bir defada yapıp geçici kabulünü yap
tırdığını ispat eder tasdikli belgeyi (Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. Tekni
kerlerden istenmeyecek) YSE. 2. Bölge Müdürlüğü Yol Şefliğinden te
min edecekleri örneklere uygun (Mali Durum bildirisini, sözleşmeye esas 
ilk ilân tarihinden sonra alınmış Banka mektubunu, çalışma tasarısı ve 
teçhizatı 'bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin 
«Gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halin
de şirket sirkülerini ış yerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder bel
gelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları (işti
rak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat önce
sine kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
7720/4-1 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Enstitümüz Yoğurt Atelyesi için 500.000 adet bardak tipi plastik 
200 gr. lık yoğurt kapları 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesine gore 
Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
125.000,— lira, geçici teminatı 7.500— liradır. 

1 — Kaplara ait şartname her gün 8.30 - 16.00 arası Hacettepe 
Çocuk Hastanesi Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — İhale Hacettepe Çocuk Hastanesi Adölesan Polikinliği top
lantı salonunda toplanacak Satın Alma Komisyonunca 22/6/1973 Cuma 
günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

3 — ihaleye iştirak edeceklerin 197? rastikli Ticarc Odası be 
t esini ibrazı şarttır. 

4 — Muhammen bedelden yukarı olmayacak leklıfleı hem rakim 
nem de yazı ile yaziıacaktır 

5 — ihaleye iştiraki için verilecek banka mektupları Hacettepe 
Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü hitaben olacaktır. Nakit 
yatıracaklar ise Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye veznesine yatı
racaklardır. 

6 — İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
fhale Kanununun tarifine göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
tünü, ihale saatinden bir saat evveline kadar Satın Alma Komisvonu 
Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. 

7 — Postada vakî gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlaı 
kabul edilemez. 

İlân olunur 7)26 4-3 

Ankara Numune Hastanesinden : 

Tutarı Teminatı 1 H A L E N I N 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Tarihi Günü Saati 

ilâç 186 Kalem 1 699 165.50 64.725,— Kapalı zarf 12/6/1973 Salı 09 30 
Sıhhî malzeme 104 Kalem 1.152.685,— 48.336,— Kapal. zarf 13/6/1973 Çarşamba 09 30 
Produi - şimi 137 Kalem 469.554,— 22.535,— Kapalı zarf 15/6/1973 Cuma 09.30 
Ortopedi malzemesi 28 Kalem 200.415,46 11.275,— Kapalı zarf 15/6/1973 Cuma 11.00 
Diş malzemesi 33 Kalem 10.435,— 785,— Kapalı zarf 15/6/1973 Cuma 14.00 
D'azot prodoksit gazı 6000 Kg. 234.000,— 12.950,— Kapalı zarf 15/6/1973 Cuma 15.00 

Hastanemizin ilâç, sıhhî malzeme, Produi - şimi. Ortopedi malzemesi, Diş malzemesi ve D'azot prodoksit gazı ihtiyacı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Müessese adı, cinsi, miktarı, muhammen tutarı, geçici teminatı, şekli tarihi, günü ve saati yukarıda gösterilmiştir. 

İhale gösterilen zamanlarda Ankara Numune Hastanesinde yapılacaktır. Teklifler kalem, kalem verilecek tamamma iştirak edildiği gibi bir 
kısmmda 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 ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 706®/4-4 



Sahife : 16 (Resmî Gazete) 7 HAZtRAN 1973 

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

A M B A L A J SANDIĞI SATILACAKTIR 
1 —• Tesislerimiz için yurt dışından gelen ve kati ithal işlemi ta

mamlanmış olan malzemelere ait, takbiren 1600 ton ambalaj sandığı 
kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 

2 — Bu işle ilgili tanzim edilen satış dosyası 100,— TL. bedelle, 
a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğün'den 
b) Ankara - Kavaklıdere Tunus Caddesi No : 63 adresindeki Mü

essesemiz Dış İlişkiler Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden temin edi
lebilir. 

3 — İstekliler satışı yapılacak malzemeyi mesai günlerinde saat 
8.00 - 12.00 ve 14.00 - 17.00 arasında Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne 
müracaatla, tesis sahamızda görebilirler. 

4i — Satış 18/6/1973 günü saat .15.30 da Müessese Müdürlüğümüz
de, Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 — Teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine verilmesi şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler naza
ri itibare alınmıyacaktır. 

7 — Müessesemiz Satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 7735/3-1 

Türk Hava Yolları A. O. dan: 

— Ortaklığımız ihtiyacı olarak kendinden yapışkan 1.000.000 çift 
etiket bastırılacaktır. 

— Muhammen bedel 240.000 — TL. 
— Geçici teminat 7.200,— TL. 
— Kapalı zarfla teklif mektupları 14 Haziran 1973 Perşembe günü 

saat 15.00 e kadar Ortaklığımız Gümüşsüyü Caddesi Dersan Han No. 
90 daki Levazım Müdürlüğüne verilecektir. 

— Şartnameler aynı adresten temin olunur. 
— Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7560 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Mü-
dürlüğüden : A N K A R A 

1 — Kastamonu «E» tipi Merkez Cezaevi inşaatı enerji nakil hattı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 - işin keşif bedeli 11,1.875,50 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komis

yonunda 16/6/1973 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 6.844,— liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

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

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

ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 —• istekliler teklif mektuplarım 16/6/1973 Cumartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/6/1973 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7243 / 4-3 

Yüksek ihtisas Hastanesi Baştabipliğinden : 

1. Hastanemiz kalorifer ve sıhhi tesisat onarımı işi 2490 sayılı 
Kanunun 31 mcı maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2. işin keşif bedeli 575.973,— liradır. 

3. Eksiltme Ankara'da Hastanemiz Eksiltme Komisyonunda 
14/6/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Hastanemiz Müdür
lüğünde görülebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 26.788,92 liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

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

bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6. istekliler teklif mektuplarını 14/6/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/6/1973 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8. Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7012 / 4-3 

Ç ankin îl Daimî Komisyonu Başkanlığından: 

C i n s i 
Birim fiyatı Muh. bedeli 

Miktan Lira Kr. Lira Kr. 

i azlık elbise şapka dahil 
Gömlek 
Kıravat 
Kışlık elbise şapka dahil 

64 Adet 
128 » 
128 » 
64 » 

100,— 
15 — 
7,50 

150,— 

6.400,-
1.920,-

960,-
9.600,-

1 — İlimiz Çarşı ve mahalle bekçilerinin yukarıda cins ve miktan 
yazılı elbiselerin 2490 sayılı Kanununun 41 inci maddesi gereğince yaz
lık elbise şapka dahil, gömlek, kıravat bir parti, kışlık elbise şapka 
dahil bir parti olarak ayn ayrı ihale edilecektir. 

2 — Yazlık Elbise (Şapka dahil) gömlek ve kıravatlann muham
men bedeli 9.280 lira olup, geçici teminatı % 7,5 dir. Kati teminatı 
ihale bedelinin % 15 dir. 

3 — Kışlık Elbise (Şapka dahil) muhammen bedeli 9.600 lira 
olup, geçici teminatı % 7,5 dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 15 dir. 

4 — ihalesi 17/6/1973 Perşembe günü saat 14.00 de II Daimî 
Komisyon salonunda yapılacaktır. 

5 — Vasıf ve şartlar her gün mesai saatleri dahilinde îl Daimî 
Komisyon Kaleminde görülebilir. 

6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlan ve 1973 yılına 
ait ticaret odası vesikası ile birlikte belirli yerde hazır bulunmaları 
ilân olunur. 7168 /4-3 

D Ü Z E L T M E 
29/5/1973, 2/6/1973 tarih ve 14543, 14552 sayılı Resmî Gazete'-

lerde neşredilen Çankırı îl Daimî Komisyon Başkanlığına ait ilânın 
ihale tarihi olan 17/6/1973 günü pazara rastladığından 21/6/1973 ola
rak değiştirilmiştir. 

İlân olunur. 7168 

Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 438 060.— TL., geçici teminatı 21 272.40 TL olan 
73 - 2052 - 1 dosya numaralı 25 kalem fren ve debriyaj balatalarının imâl 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksitlmesi 25 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden dilekçe 10,— TL. bedelle verilir. 

istekliler. 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf bel
gesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu teknik şartnamede belir
tilen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalıyarak dış zarf 
içine koymak şartiyle hazırl'yacakları teklif mektuplarım eksiltmeyi açma 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

7127/4-3 

BAŞBAKANLIK BA1IMMV 
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                                                                İÇİNDEKİLER 
 

 

Kanunlar                                                                                                                        Sayfa 
  

1734  Yem Kanunu             1 

 

1735  Mehmet Oğlu, 1933 Doğumlu, Abdulkadir Şener Hakkında Özel Af Kanunu    2 

 

1736  İsmail Oğlu, 1931 Doğumlu, İlhan Cumhur Türker Hakkında Özel Af Kanunu    2 

 

1737  5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda 

          Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun         3 

 

1738  Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu         4 

 

Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi 
 

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Nuri Bayar’ın Vekalet  

Etmesine Dair Tezkere           5 

 

Yönetmelikler 
 

Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğinin 72 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik  5 

 

Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 39 uncu Maddesinin (A) Fıkrasının,42 nci Maddesinin (E) 

Fıkrasının 45 ve 65 inci Maddelerinin Değiştirilmesine,42 nci Maddesine (C) Fıkrasının 

İlâve Edilmesine Dair Yönetmelik          5 

 

Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 6 nci Maddesinin, 7 nci Maddesinin (A) Fıkrasının,ve (C) 

Fıkrasının (4) Bölümünün,8 nci Maddesinin (C) Fıkrasının,9 uncu Maddesinin (B) Fıkrasının, 

11 inci Maddesinin,13 üncü Maddenin Ek Fıkrasının Son Paragrafının,21 inci Maddesinin,  

23 üncü Maddesinin 29 uncu Maddesinin (Ç) Fıkrasının, 35 inci Maddesinin, 39 uncu Maddesinin 

Değiştirilmesine,10 uncu Maddeye Başlık 12 nci Maddeye (K) ve (1) Fıkralarının İlâve Edilmesine, 

36 nci Maddenin (B) Fıkrasının (5) Bölümünün Çıkarılmasına Dair Yönetmelik     6 

 

 

 

İlanlar             7 


