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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 

Genel Sözleşme 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti 

ve 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 

Sosyal alanda işbirliği yapmağa karar vererek, 
Her i k i Devletin Sosyal Güvenlik mevzuatı karşısında bu Devlet

ler vatandaşlarının eşit muamele görmesi prensibini teyit ederek, 
îki memleket arasında daha önce imzalanmış işgücü sözleşmesini 

tamamlamayı temenni ederek, 
İki memleket arasmda sosyal güvenlik ilişkilerini tanzim etmeyi 

arzu ederek, 
Aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

I. BÖLÜM - G E N E L HÜKÜMLER 

Madde 1 
1. Fıkra 
Türkiye'de daimî veya mevsiml ik b i r 

vatandaşı işçiler ve benzerleri, aşağıdaki 4. 
ye'de uygulanan sosyal güvenlik mevzuatına Türk vatandaşları ile aynı 
şartlarla tabidirler ve kendileri i le Türkiye'de ikamet eden haksahipler l 
b u mevzuatla sağlanan haklardan Türk vatandaşları ile aynı şartlarla 
yararlanırlar. 

faaliyet icra eden Fransız 

maddede sayılan ve Türki-
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Convention Générale 
Sur la Sécurité Sociale entre la République de 

Turquie et la République Française 

Le Gouvernement de la République de Turquie 
et 

Le Gouvernement de la République Française, 
Résolus à coopérer dans le domaine social; 

Aff irmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants 
des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun 
d'eux; 
Souhaitant compléter la Convention de Main-d'Oeuvre antérieurement 
signée entre les deux pays par une Convention de Sécurité Sociale; 
E t désireux de régler les relations en matière de sécurité sociale entre 
les deux pays, 
Sont convenus des dispositions suivantes : 

T I T R E P R E M I E R DISPOSIT IONS G E N E R A L E S 

Article 1er 
Paragraphe Premier 

Les ressortissants français exerçant en Turquie une activité salariée 
ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux 
législations de sécurité sociale énumérées à l 'article 4 ci-dessous, appli
cables en Turquie, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant 
en Turquie, dans les mêmes conditions que les ressortissants turcs. 
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2. Fıkra 
Fransa'da daimî veya mevsimlik bir faaliyet icra eden Türk vatan

daşı işçiler ve benzerleri, aşağıdaki 4. maddede sayılan ve Fransa'da 
uygulanan sosyal güvenlik mevzuatına Fransız vatandaşları ile aynı şart
larla tabidirler ve kendileri ile Fransa'da ikamet eden haksahipleri bu 
mevzuatla sağlanan haklardan Fransız vatandaşları ile aynı şartlarla 
yararlanırlar. 

Madde 2 

1. Fıkra 
Türkiye'de ikamet eden Fransız vatandaşları, gerekirse, Fransız 

mevzuatına tabı olarak geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler de 
hesaba katılmak suretiyle, Türk mevzuatında öngörülen isteğe bağlı si
gortaya, Türk vatandaşları ile aynı şartlarla tabi olabilirler ve bu sigor
tadan Türk vatandaşlarıyla aym şartlarla yararlanırlar. 

2. Fıkra 
Fransa'da ikamet eden Türk vatandaşları, gerekirse, Türk mevzu

atına tabı olarak geçen sigortalılık sureleri ve muadil süreleri de he
saba katılmak suretiyle, Fransız mevzuatında Öngörülen isteğe bağlı 
sigortaya, Fransız vatandaşları ile aym şartlarla tabi olabilirler ve bu 
sigortadan Fransız vatandaşlarıyla aym şartlarla yararlanırlar. 

3. Fıkra 
1. madde hükümleri, Türk sosyal güvenlik rejimine tabi Fransız 

işçilerinin ve Fransız sosyal güvenlik rejimine tabi Türk işçilerinin, va
tandaşı oldukları memleket mevzuatmda öngörülen isteğe bağlı sigor
taya prim ödemelerine veya prim ödemeğe devam "etmelerine engel 
değildir. 

Madde 3 
Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağı ülkeler şunlardır: 
Fransa bakımından: Fransa Anavatanı ve Deniz - Aşırı ülkeler. 

Guadeloupe, Guyane, Martinique ve La Reunıon 
Türkiye bakımından: Türkiye toprakları 

Madde 4 

1. Fıkra 
Bu Sözleşmenin kapsamına giren mevzuat aşağıda gösterilmiştir: 

1 — Fransa'da 
a) Sosyal Güvenlik Teşkilâtım düzenleyen mevzuat; 
b) Fransa toprakları dışında işçi olarak veya kendi hesabına çalı

şan Fransız vatandaşlarına isteğe bağlı sigortaya girme yetkisini tanı
yan hükümler hariç olmak üzere, 

— Tarım dışı mesleklerde çalışan işçiler, 
— Tarım işçileri ve benzerleri, 

hakkında uygulanan sosyal sigortalar mevzuatı; 
c) İşkazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve tazmini hak

kındaki mevzuat; 
d) Analık tahsisatı hariç olmak üzere, aile yardımları hakkındaki 

mevzuat; 
e) Bu Sözleşmenin 45. maddesinde öngörülen, İdari Anlaşmada 

tadat edilen ve bu Anlaşmada tespit edilen şartlarla, sosyal güvenlik 
özel rejimleri hakkındaki mevzuat; 

f) Yukarıda sözü geçen Anlaşmada tasrih edilebilecek şartlarla, 
gemi adamları rejimi hakkındaki mevzuat. 

2 — Türkiye'de 

İşçiler hakkında uygulanan Sosyal Sigortalar mevzuatı: 
— Hastalık ve Analık Sigortaları, 

— Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları, 
— İş kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası, 

2. Fıkra : 

Bu Sözleşme, işbu maddenin 1. fıkrasında sayılan mevzuatı değiş
tiren veya tamamlıyan bütün mevzuata da uygulanır. 

Bununla beraber, Sözleşme, 
a) Yeni bir sosyal güvenlik koluna mütedair mevzuata, bu mak 

satla bir anlaşma yapıldığı takdirde uygulanır. 
b) Mevcut rejimleri yeni nüfus zümrelerine teşmil eden mevzuata, 

bu mevzuatın yaymlanmasmdan itibaren 3 ay içinde ilgi l i Hükümet 
tarafından diğer Hükümete bu hususta tebliğ edilmiş bir itiraz bulun
madığı takdirde uygulanır. 

Paragraphe 2 

Les ressortissants turcs exerçant en France une activité salariée 
ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux 
législations de sécurité sociale énumérées à l'article 4 ci-dessous, appli
cables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant 
en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français. 

Article 2 
Paragraphe Premier 
Les ressortissants français résidant en Turquie ont la faculté 

d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation turque et 
d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants turcs, 
compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes 
accomplies sous le régime français. 

Paragraphe 2 
Les ressortissants turcs résidant en France ont la faculté d'adhé

rer à l'assurance volontaire prévue par la législation française et d'en 
bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants français, 
compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes 
accomplies sous le régime turc. 

Paragraphe 3 
Les dispositions de l'article premier ne font pas obstacle à ce que 

les travailleurs français soumis au régime de sécurité sociale turc et les 
travailleurs turcs soumis au régime de sécurité sociale français cotisent 
ou continuent de cotiser à l'assurance-volontaire prévue par la législa
tion du pays dont ils sont ressortissants. 

Article 3 
Les territoires couverts par les dispositions de la présente Con

vention sont : 
— en ce qui concerne la France : La France métropolitaine et les 

départements d'Outre-Mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La 
Réunion; 

— en ce qui concerne la Turquie : le territoire de la Turquie. 

Article 4 
Paragraphe Premier * 
Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont : 
î. En France 
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité Sociale; 
b) La législation des assurances sociales applicable, à l'excep

tion des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à l'assurance 
volontaire aux personnes de nationalité française, salariées ou non sala
riées, travaillant hors du territoire français:: 

— aux salariés des professions non agricoles, 
— aux salariés et assimilés des professions agricoles; 
c) Les législations sur la prévention et la réparation des acci

dents du travail et des maladies professionnelles; 
d) La législation relative aux prestations familiales, à l'exception 

de l'allocation de maternité; 
e) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, 

tels qu'énumérés dans l'Arrangement Administratif prévu à l'article 45 
de la présente Convention, et dans les conditions fixées par ledit Arran
gement; 

f) Les législations sur le régime des gens de mer. dans les con
ditions précisées, le cas échéant, par l'Arrangement Administratif précité. 

2. En Turquie: 
La législation relative aux assurances sociales des travailleurs 

salariés concernant : 
— les assurances maladie et maternité; 
— les assurances invalidité, vieillesse et décès; 
— l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 
Paragraphe 2 : 
La présente Convention s'appliquera également à tous les actes 

législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations 
énumérées au paragraphe premier du présent article. 

Toutefois, elle ne s'appliquera: 
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche 

nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet 
entre les pays contractants; 

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régi
mes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'i l n'y a 
pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée 
notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois 
a dater de la publication officielle desdits actes. 
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Kfadde 5 

Aşağıdaki kimseler bu Sözleşmenin uygulama alanına girmez : 
1 — Ücret karşılığı bir iş yapan işçilerle benzerleri dışındaki çalı

şan kimseler; 
2 — Sivi l ve askerî memurlar ve benzerleri; 

3 — Elçilik veya Konsolosluk meslek memurları ile Kançılarya 
memurları; 

4 — B i r teknik yardım anlaşmasına dayanarak, bir Devlet tarafın
dan diğer Devlet emrine verilen memurlar; bunlar ik i memleket ara
sında mun'akıt işbirliği anlaşmalarında sosyal güvenlikle ilgil i olarak 
öngörülmüş veya öngörülecek hükümlere tabidirler. 

Madde 6 
Aşağıdaki hususlar bu Sözleşmenin 1. maddesi hükümlerine istisna 

teşkil eder: 
1 — a) İşverenleri tarafından, belli bir işin icrası maksadıyla, izin 

süreleri de dahil olmak üzere üç seneyi aşmamak üzere diğer ülkeye 
gönderilen işçiler, doğrudan doğruya, 

b) İşverenleri tarafından, belli bir işin icrası maksadıyla geçici 
olarak diğer ülkeye gönderilen ve çalışma süresi, Önceden tahmin edil
miş olsun veya olmasın üç seneyi aşan işçiler, ik i memleketin yetkili 
idarî makamları veya bunların vekilleri arasında önceden ve müştere
ken mutabık kalınmak şartiyle, 

çalıştıkları memleketin değil, kendi memleketlerinin sosyal güven
lik rejimine tabidirler. 

2 — 5. maddenin 2. fıkrasında sözü edilen kimseler dışında, Âkit 
Devletlerden birinin idare hizmetlerinde çalışan ve diğer Devlet ülke 
sinde vazifelendirilen ücretli personel, kendilerini görevlendiren Devle
tin mevzuatına tabi olmaya devam ederler. 

3 — Elçilik ve Konsolosluklarda çalışanlardan 5. maddenin 3. fık
rasında öngörülenlerin dışındaki ücretli personel ile bu temsilcilikler
deki memurların şahsı hizmetinde çalışan işçiler. Elçilik veya Konso
losluğun bulunduğu memleketin vatandaşı olmamak şartıyla, Elçilik 
veya Konsoloslukça temsil edilen Devletin mevzuatını tercih etme hak
kına sahiptirler. Bu tercih hakkı, İdari» Anlaşmada tespit edilen şartlar 
ve süre içinde ve yalnız bir defa kullanılabilir 

4 — Âkit Taraflardan birinin ülkesindeki kamu veya özel nakli
yat teşebbüslerinin işçisi olup, ister daimî, ister geçici, isterse gezici 
personel olarak diğer Âkit Taraf ülkesinde çalıştırılan kimseler, teşefc 
büs merkezinin bulunduğu memleket mevzuatına tabidir. 

Bununla beraber, teşebbüsün diğer Devlet ülkesinde bir şube veya 
daimî temsilciliği bulunduğu takdirde, bu şube veya daimî temsilcili 
ğin çalıştırdığı işçilerin bu müesseselerin bulunduğu yerdeki mevzuata 
hangi şartlarla tabı olacakları İdarî Anlaşma ile tayin edilir 

Madde 7 
Âkit Devletlerin yetkili idarî makamları anlaşmak suretiyle ve. 

özellikle, bir veya diğer memleket işçilerinin menfatleri için. 1 madde
deki hükümlerden daha başka istisnalar öngörebilirler. 

Buna karşılık, yukarıdaki maddede öngörülen istisnaların bazı 
özel hallerde uygulanmaması hususunda da mutabık kalabilirler. 

II. BÖLÜM - ÖZEL HÜKÜMLER 

1. Kısım - Hastalık've Analık Sigortası 

Madde 8 

Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk 
işçileri ve bunlara refakat eden aile fertleri yeni ikamet ettikleri mem
leketin mevzuatmda öngörülen hastalık sigortası yardımlarından yarar
lanırlar. 

Şu kadar k i , işçilerin: 
a) bu memlekette sigortaya tabi bir işte çalışmış olmaları, 
b) bu memlekette söz konusu yardımları elde edebilmek için ge

rekli şartları yerine getirmeleri, 
lâzımdır. 

Madde 9 

Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk iş
çileri ve bunlara refakat eden aile fertleri, yeni ikamet ettikleri mem
leket mevzuatında öngörülen analık yardımlarından yararlanırlar. Şu 
kadar k i , işçilerin: 

Article 5 
Ne sont pas compris dans le champ d'application de ta présente 

Convention : 
1. Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée 

ou assimilée; 
2. Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assi

milés; 
3. Les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que 

les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries; 
4. Les agents mis par l 'un des Etats à la disposition de l'autre 

sur la base d'un contrat d'assistance technique, lesquels sont régis par 
les dispositions relatives à la sécurité sociale qui sont prévues ou seront 
prises dans les accords dé coopération passés entre les deux pays. 

Article 6 
Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la présente 

Convention : 
1. Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du pays 

du lieu de travail, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale du 
pays d'origine : 

a) de plein droit, les travailleurs salariés détachés par leur em
ployeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé, pour 
autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris 
la durée des congés; 

b) sous réserve de l'accord préalable et conjoint des autorités 
administratives compétentes des deux pays ou des autorités qu'elles ont 
déléguées à cet effet, les travailleurs salariés détachés par leur emplo
yeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé dont la 
durée, initialement prévue ou non, doit se prolonger au delà de trois ans 

2. Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'artiele 5 <2>, 
au service d'une Administration de l'un des Etats contractants, qui sont 
affectes sur le territoirede l'autre Etat, continuent à être soumis au 
régime de sécurité sociale de l'Etat qui les a affestés 

3. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consu
laires, autres que ceux visés à l'article 5 (3), de même que les travail
leurs au service personnel d'agents de ces postes, ont la faculté d'opter 
pour l'application de la législation du pays accréditant, pour autant que 
ces salariés ne soient pas des ressortissants de l'Etat accréditaire. Ce 
droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois dans les conditions 
et délais fixés par l'Arrangement Administratif 

4. Les travailleurs salaries des entreprises publiques ou privées 
de transport de l'un des pays contractants, occupés dans l'autre pays, 
soit de manière permanente, soit à titre temporaire, soit comme per
sonnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur 
dans le pays où l'entreprise a son siège. 

Toutefois, lorsque l'entreprise possède sur le territoire de l'autre 
pays une succursale ou une représentation permanente, l'Arrangement 
Administratif déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs 
occupés par celles-ci pourront être assujettis à la législation du pays 
où sont installés ces établissements 

Article 7 
Les autorités administratives compétentes de* Etars contractants 

pourront prévoir, d'un commun accord, et notamment dan? l'intérêt 
des travailleurs de l'un ou de l'autre pays, d'autres dérogations aux dis
positions de l'article premier 

Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues 
à l'article précédent ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers 

T ITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Chapitre Premier - Assurances Maladie et Maternité 

Article 8 
Les travailleurs salariés français en Turquie et les travailleurs 

salariés turcs en France bénéficient, ainsi que les membres de leur 
famille' qui les accompagnent, des prestations de l'assurance-maladie 
prévue par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour 
autant que : 

a) ils aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l'assurance; 
b) ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour 

l'obtention desdites prestations. 
Article 9 

Les travailleurs salariés français en Turquie et les travailleurs 
salariés turcs en France bénéficient, ainsi que les membres de leur fa
mille qui les accompagnent, des prestations de l'assurance maternité 
prévue par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour 
autant que: 



a) bu memlekette sigortaya tabi bir işte çalışmış olmaları, 
b) bu memlekette bahse konu yardımları elde edebilmek için ge

rekli şartları yerine getirmeleri, 
lâzımdır. 

Madde 10 
Hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanma hakkının 

doğması bakımından, ilgililer yeni çalıştıkları memleket mevzuatında 
öngörülen süreyi doldurmamışlarsa, bu memlekette geçen sigortalılık 
süreleri veya muadil süreleri tamamlamak üzere, diğer memlekette ev
velce geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreler de nazara alınır. 

Bununla beraber, eğer daha önce çalışılan memleketteki sigortalı
lık süresinin sonu ile yeni memleketteki sigortalılık süresinin başlan
gıcı arasında bir aydan fazla zaman geçmişse söz konusu süreler top
lanmaz. 

Madde 11 
Türkiye'de çalışan bir Fransız işçisi veya Fransa'da çalışan bir Türk 

işçisi, birinci halde bir Türk kurumunca, ikinci halde ise bir Fransız 
kurumunca sağlanan hastalık veya analık sigortası yardımlarından ya
rarlanmakta iken ikametgâhını diğer Âkit Devlet ülkesine naklettiği 
takdirde, hareketinden önce, bağlı olduğu Türk veya Fransız kurumu
nun müsaadesini almak şartıyla, bu yardımlardan yararlanmaya devam 
eder. 

Bu müsaade yalnız azamî üç ay için muteberdir. 
Bununla beraber, bu süre, hekim muayenesi sonunda uygun mü

talâa edildiği takdirde, sigortalının kayıtlı bulunduğu kurumun kararı 
ile, yeni bir üç aylık süre için uzatılabilir. 

İdarî Anlaşmada tarif edilen şekilde, fevkalâde vahim bir mahiyet 
arzeden hastalık halinde, kayıtlı bulunulan kurum, yukarıda öngörülen 
altı aylık sürenin ötesinde de yardımların devamına müsaade edebilir. 

Madde 12 
Türkiye'de ikamet eden bir Fransız işçisi veya Fransa'da ikamet 

eden bir Türk işçisi, senelik ücretli izin münasebetiyle geçici olarak 
kendi memleketinde bulunduğu sırada, sağlık durumu tedaviyi gerek
tirdiği zaman, kayıtlı bulunduğu Türk veya Fransız kurumunun muvaf-
akatıyla, hastalık veya analık sigortası yardımlarından, hastahaneye 
yatırılma dahil, yararlanır. Sağlık sebepleri ile, izin müddeti sonunda 
işçi çalıştığı ülkeye dönemediği takdirde, doktor raporu ve kayıtlı bu
lunduğu Türk veya Fransız kurumunun muvafakatıyla, bu yardım
lardan yararlanma süresi üç aya kadar uzatılabilir. 

Bu süre dışında yardımların devamı, işçinin kayıtlı bulunduğu 
kurumun muvafakati ile ve yalnız İdarî Anlaşmada tarif edilen şekilde 
vahim bir mahiyet arzeden hastalık halinde mümkündür. 

Madde 13 
11. ve 12. maddelerde öngörülen hallerde : 

— Sağlık yardımları (tedavi), işçinin yeni ikamet ettiği veya 
geçici olarak bulunduğu memleketin kurumu tarafından, bu yardımla
rın şümul ve ifa şekilleri hakkında bu memlekette carî olan mevzuata 
göre sağlanır. 

— Para yardımlarının (günlük ödenekler) ödenmesi ilgilinin ka
yıtlı bulunduğu kurumca sağlanır. 

Madde 14 

11. ve 12. maddelerde, öngörülen hallerde yapılan yardımların mas
rafı, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumca karşılanır. Sağlık yardımları 
masraflarının işçinin kayıtlı bulunduğu kurum tarafından yeni ikamet
gâhının bulunduğu veya geçici olarak bulunulan memleketin kurumuna 
nasıl ödeneceğini İdarî Anlaşma tespit eder. 

Madde 15 
Bir Türk veya Fransız işçisi diğer memlekette çalıştığı sırada, işçi

nin Türkiye'de veya Fransa'da ikamet eden veya etmeğe gelen aile fert
leri, hastalık veya analık hallerinde sağlık yardımlarından, ikamet ettik
leri memleketin mevzuatına göre bu yardımlardan yararlanmağa hak
lan olmamak şartıyla, yararlanırlar. 

Aile fertlerinin kimler olduğu ve yardımların kapsamı, süresi ve 
ifa şekilleri ailenin ikamet ettiği memleketin mevzuatına göre tayin edilir. 

a) ils aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l'assurance; 
b) ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour 

l'obtention desdites prestations. 
Article 10 

Dans le cas où, pour l'ouverture de droit aux prestations des as
surances maladie et maternité, les intéressés ne justifient pas de la 
durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, 
i l est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalen
tes accomplies dans ce pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes 
antérieurement accomplies dans l'autre pays. 

Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la 
mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à un mois entre la 
fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la 
période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi. 

Article 11 
Un travailleur salarié français occupé en Turquie ou un travailleur 

salarié turc occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assu
rance maladie ou maternité à la charge, dans le premier cas, d'une institu
tion turque, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bé
néfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire 
de l'autre Etat, à condition que, préalablement à son départ, le travail
leur ait obtenu l'autorisation de l'institution turque ou française à 
laquelle ii est affilié. 

Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de 
trois mois. 

Toutefois, ce délai peut-être prorogé pour- une nouvelle période de 
trois mois par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable 
de son contrôle médical. 

Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un carastère d'excepti
onnelle gravité, telle que définie par l'Arrangement Administratif, l'insti
tution d'affiliation peut accorder le maintien des prestations au delà 
de la période de six mois visée ci-dessus. 

Article 12 
Un travailleur salarié français résidant en Turquie, ou un travail

leur salarié turc résidant en France, a droit au bénéfice des prestations 
de l'assurance maladie ou maternité, lors d'un séjour temporaire effec
tué dans son pays d'origine à l'occasion du congé payé annuel, lorsque 
son état vient à nécessiter des soins médicaux, y compris l'hospitalisa
tion, sous réserve que l'institution d'affiliation, turque ou française, 
ait donné son accord. Si, à l'expiration de son séjour, le travailleur h'est 
pas en mesure, en raison de son état de santé, de regagner le pays 
d'emploi, la durée du service des prestations peut être prolongée jusqu'à 
une période qui ne saurait excéder trois mois, sous justifications 
médicales apportées et sous réserve de l'accord qui serait donné par 
l'institution" d'affiliation turque ou française. 

Au delà de cette période, les prestations ne pourront être mainte
nues par accord de l'institution d'affiliation que s'il s'agit d'une maladie 
présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, telle que définie par 
l'Arrangement Administratif. 

Article 13 
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 : 
— le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'ins

titution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur 
suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en_ee 
qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations; 

— le service des prestations en espèces (indemnités journalières) 
est assuré par l'institution d'affiliation de l'intéressé. 

Article 14 
Dans les cas prévus aux articles II et 12, la charge des prestations 

incombe à l'institution d'affiliation du travailleur. l'Arrangement Admi
nistratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature 
sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays 
de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur. 

Article 15 
Les membres de la famille d'un travailleur salarié français ou turc 

qui résident ou reviennent résider en France ou en Turquie, alors que 
le travailleur exerce son activité dans l'autre pays, ont droit au bénéfice 
des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité, sous 
réserve qu'ils n'aient pas déjà droiKà ces prestations au titre de la 
législation du pays de résidence. 

La détermination des membres de la famille, ainsi que l'étendue, 
la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des 
dispositions de la législation du pays de résidence de la famille. 

_ 4 — 



Yardımlar, ailenin ikamet ettiği memleketin kurumu tarafından 
sağlanır. 

Yardımların masrafı, işçinin kayıtlı bulunduğu memleketin sosyal 
güvenlik kurumuna aitt ir. B u kurum, ailenin ikamet ettiği memleketin 
sosyal güvenlik kurumuna, İdarî Anlaşmada tespit edilecek şekilde, 
götürü bir tutar üzerinden, yardım masraflarının dörtte üçünü öder. 

Madde 16 

İşbu Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen Fransız 
veya Türk işçileri ve onlara refakat eden aile fertleri, çalıştıkları mem
lekette kaldıkları sürece hastalık ve analık sigortaları yardımlarından 
yararlanırlar. 

Para yardımları, sigortalının kayıtlı bulunduğu Fransız veya Türk 
K u r u m u tarafından doğrudan doğruya sağlanır. 

Sağlık yardımları ise, ya ikamet edilen memleket kurumu tara
fından veya, doğrudan doğruya, kayıtlı bulunulan kurum tarafından 
sağlanır. 

Madde 17 
1. Fıkra 

İki memlekette geçmiş sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi sure
tiyle aylık bağlanmış olan b i r kimse, ülkesinde ikamet etmekte olduğu 
Aki t Taraf mevzuatına göre sağlık (tedavi) yardımlarına müstahak bu
lunduğu ve ailesi fertlerine bu hakkı kazandırdığı takdirde, mezkûr yar
dımlar, sanki aylık yalnız bu memleket mevzuatına göre bağlanmış gibi, 
gerek aylık sahibine, gerekse aile fertlerine ,bu memleket kurumu ta
rafından ve masrafları da bu kuruma ait olmak üzere, sağlanır. 

2. Fıkra 

Âkit Taraflardan yalnız b i r in in mevzuatına göre aylık bağlanmış 
olan b i r kimse diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdirde, gerek 
kendisine gerekse aile fertlerine yapılacak sağlık yardımları, sanki ay
lık ikamet edilen memleket mevzuatına göre bağlanmış gibi, ikamet 
mahall indeki kurum tarafmdan sağlanır. 

B u yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı aylığı ödeyen tarafın 
mevzuatına göre tespit olunur. Yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli 
aylık almakta olan kimsenin ikamet ettiği memleket mevzuatına göre 
tayin edil ir. 

B u yardımların masrafı aylığı ödeyen Tarafın sosyal güvenlik ku
rumuna aittir. B u kurum, aylık sahibinin ikamet ettiği memleketin ku
rumuna, yardım masraflarının dörtte üçünü, götürü bir tutar üzerin
den ve İdarî Anlaşmada tespit edilecek usullerle öder. 

Madde 18 

Protezlerin, büyük cihazların ve İdarî Anlaşmaya ekl i listede gös
terilen diğer önemli sağlık yardımlarının sağlanması, âcil haller hariç, 
işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun müsaadesine bağlıdır. Bununla bera
ber, masrafların götürü esası üzerinden ödeneceği hallerde bu müsaade 
aranmaz. 

2. Kısım - Malûllük Sigortası 

Madde 19 

1. Fıkra 

B i r memleketten diğerine giden işçiler için malûllük sigortası para 
(aylık) veya sağlık (tedavi) yardımlarından yararlanma hakkının doğ
masında, idamesinde veya ihyasında, işçilerin önce bulundukları mem
leket mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleriyle muadi l süre
ler, yeni geldikleri memleket mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık 
süreleri ve muadi l sürelerle aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleş-
i i r i l i r . 

2. Fıkra 

Malûllük aylığı, hastalık veya kaza sebebiyle, malûllukla sonuçla-
ıan işgöremezlik hal inin vukua geldiği tarihte i lg i l in in tabi bulunduğu 
nevzuata göre bağlanır. 

Malûllük aylığının ödenmesi bu mevzuatı uygulamaya yetki l i ku-
Tima aittir. 

Madde 20 
1. Fıkra 

Malûllük aylığının durdurulmasından sonra, sigortalı aylığa yeni
len hak kazanırsa, i l k defa bağlanan aylığı ödeyen kurum ödemelere 
ekrar başlar. 

Le service des prestations est assuré par l ' institution du pays de 
résidence de la famille. 

L a charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale 
du pays d'affiliation du travailleur, lequel rembourse au régime de 
sécurité sociale du pays de résidence de la famille les trois quarts des 
dépenses y afférentes, sur la base d'un montant forfaitaire, et selon 
des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif. 

Art icle 16 

Les travailleurs français ou turcs visés à l 'article 6 (paragraphe 
premier) de la présente Convention, ainsi que les membres de leur 
famille qu i les accompagnent, bénéficient des prestations des assuran
ces maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le 
pays où i ls sont occupés. 

Le service des prestations en espèces est assuré directement par 
l ' institution d'affiliation, française ou turque, dont i ls relèevnt. 

Le service des prestations en nature est assuré soit par l ' institu
t ion du pays de séjour, soit, directement, par l ' institution d'affiliation. 

Article 17 
Paragraphe premier 
Lorsque le titulaire d'une pension liquidée par totalisation des 

périodes d'assurance accomplies dans les deux pays a droit et ouvre 
droit aux prestations en nature (soins) au titre de la législation du pays 
contractant sur le territoire duquel i l réside, lesdites prestations sont 
servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l ' institution, 
du pays de résidence et à l a charge de cette institution, comme s ' i l 
était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier 
pays. 

Paragraphe 2 
Lorsque le t itulaire d'une pension due au titre de l a seule législa

tion de l 'un des pays contractants réside sur le territoire de l'autre 
pays, les prestations en nature (soins) lu i sont servies, ainsi qu'aux 
membres de sa famille, par l ' institution du pays de résidence, comme 
s i l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de la législation de 
ce dernier pays. 

L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant 
les dispositions de la législation du pays débiteur de l a pension. L'éten
due, la durée et les modalités du service des prestations sont détermi
nées suivant les dispositions de l a législation du pays de résidence du 
pensionné. 

L a charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale 
du pays débiteur de l a pension, lequel rembourse au régime de sécurité 
sociale du pays de résidence du pensionné les trois quarts des dépenses 
y afférentes, sur la base d'un montant forfaitaire, et selon des modali
tés qui seront déterminées par arrangement administratif . 

Article 18 
L 'octro i des prothèses, du grand appareillage et des autres presta

tions en nature d'une grande importance dont l a liste sera annexée à 
l'Arrangement Administrati f est subordonné, sauf en cas d'urgence, à 
l 'autorisation de l ' institution d'affiliation. Toutefois, cette autorisation 
n'est pas requise en ce qu i concerne les dépenses remboursables sur 
des bases forfaitaires. 

Chapitre 2 - Assurance Invalidité: 
Article 19 

Paragraphe Premier 
Pour les travailleurs salariés qui se rendent d 'un pays dans l'autre, 

les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de 
sécurité sociale du premier pays sont totalisées, à la condition qu'elles 
ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance ou équivalentes 
accomplies sous le régime de l'autre pays, tant en vue de l'ouverture 
du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de 
l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce 
droit. 

Paragraphe 2 
L a pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation 

dont relevait l'intéressé au moment où, par suite de maladie ou d'acci
dent, est survenue l ' interruption de travail suivie d'invalidité. 

L a charge de la pension d'invalidité est supportée par l ' institution 
compétente aux termes de cette législation. 

Article 20 
Paragraphe Premier 

Si , après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre 
son droit, le service des prestations est repris par l ' institution débitrice 
de l a pension primitivement accordée. 



2. Fıkra 
Aylığın kesilmesinden sonra sigortalının durumu yeniden bir ma* 

lûllük aylığı bağlanmasını gerektirirse, bu aylık 19. maddede belirtilen 
esaslara göre bağlanır 

Madde 21 

Malûllük aylığı, icabında, ik i memleketten birinin mevzuatına göre 
yaşlılık aylığı için gerekli şartlar, özellikle yaş şartı yerine getirildiği 
tarihten itibaren, yaşlılık aylığına çevrilir. 

Her İki memleketin yaşlılık sigortası mevzuatına göre bir sigor
talının hak kazandığı yardımların toplamı malûllük aylığı tutarından 
daha aşağı ise, malûllük aylığını ödemiş olan kurum, aradaki farka eşit 
bir ek ödeme yapar 

3. Kısım • Yaşlılık Sigortası ve Ölüm (aylıkları) Sigortası 

Madde 22 

Fransız veya Türk t$çisi, çalışma süresinde birbirini takip eden 
zamanlarda veya münavebe ile. Âkit Devletlerin her ikisinde bu mem-
leketlerin yaşlılık veya ölüm sigortası fhak sahipleri aylıkları) hakkın
daki bir veya,birden fazla mevzuatına tabi olmuşsa, yardım hakkı dog-
du£u zaman Âkit Devletlerden her bmmn mevzuatının ayrı ayrı veya 
birlikte uygulanmasını tercih etme hakkına sahiptir. 

îşçi, millî mevzuatların ayrı ayrı uygulanmasını tercih ettiği tak
dirde, bu mevzuatlardan her birine göre talep edebileceği yardım, diğer 
memlekette geçen sigortalılık süreleri veya muadil süreler nazara alın
madan, sanki ilgili yalnız bu memleketin mevduatına tabi olmuş gibi, 
tayin edilir. 

Aksine, ilgil i , millî mevzuatların birlikte uygulanmasını tercih eder-
se, bu mevzuatlara göre talep edebileceği yardımlar işbu Kısmın aşa
ğıdaki maddelerinde belirtilen kaidelere göre tayin edilir. 

Madde 23 

L Fıkra 
Her ik i Âkit memleketin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan si

gortalılık süreleri ve buna muadil olarak tanınmış süreler, aynı zamana 
rastlamamak şartıyla, yardım hakkının doğması, idamesi veya yeniden 
kazanılması bakımlarından,birleştırüir 

2, Fıkra 
Sigortalılık sürelerine muadil olarak tanınan süreler, her memle

kette, bu memleket mevzuatınca böyle olarak tanınan sürelerdir. 

Bir memleketin mevzuatına göre sigortalılık siiresme muadil olarak 
tanınan bir süre, diğer memlekette geçen sigortalılık suresi ile aynı 
zamana rastladığında, bu sonuncu memleket kurumu sadece sigortalı
lık süresini nazarı itibare alınır. 

B i r süre, hem Fransız hem de Türk mevzuatına gore sigortalılık 
süresine muadil olarak tanındığı takdirde, bu süre, söz konusu sureden 
Önce ilgilinin son defa mecburî sigortaya tabi olduğu memleketin ku
rumu tarafından nazara alınır. 

3, Fıkra 
Âkit memleketlerden birinin mevzuatı bazı menfaatlerden yarar

lanılmasını, sigortalılık sürelerinin özel bir sigorta rejimine veya özel 
hükümlere tabı bir meslekte geçmiş olması şartına bağlandığı takdirde, 
hu menfaatlerden yararlanmak için. diğer memlekette, yalnız, buna 
tekabül eden özel rejim veya özel hükümlere tabi olarak geçen süreler 
nazara alınır. 

Bununla beraber. Âkit memleketlerden birinde söz konusu meslek 
için özel bir rejim veya özel hükümler yoksa, anılan meslekte geçen si
gortalılık süreleri, genel rejim yardımlarından yararlanmak için nazara 
alınır. 

Madde 24 

Her memleketin yetkili kurumu, yukarıdaki maddede bildirildiği 
şekilde birleştirilen sureleri hesaba katmak suretiyle, kendi mevzuatına 
göre, ilgilinin, bu mevzuatta öngörülen yaşlılık sigortası yardımlarına 
hak kazanmak için gerekli şartları yerine getirmiş olup olmadığım tes
pit eder. 

Paragraphe 2 
Si , après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l 'octroi 

d'une nouvelle pension d'invalidité; celle-ci est liquidée suivant les 
règles fixées à l'article 19. 

Article 21 
La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension 

de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions, notamment 
d'âge, requises par la législation de l 'un des deux pays pour l'attribu
tion d'une pension de vieillesse. 

Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de 
la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays est 
inférieur au montant de la pension d'invalidité, i l est servi un complé
ment différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite 
pension. 

Chapitre 3 - Assurance Vieillesse et Assurance - Décès (pensions). 
Article 22 

Le travailleur salarié français ou turc qui, au cours de sa carrière, 
a été soumis successivement ou alternativement dans les deux pays 
contractants à un on plusieurs régimes d'assuranee-vieiliesse ou d'assu-
rance-decés (pensions de survivants) de chacun de ces pays, dispose, 
au moment où s'ouvre son droit à prestations, de la faculté d'opter 
entre l'application conjointe ou l'application séparée des législations de 
chacun des pays contractants. 

S' i l opte pour l'application séparée des. législations nationales, les 
prestations auxquelles i l peut prétendre de la p a r t de chacune de ces 
législations sont alors liquidées sans tenir compte des périodes d'assu
rance ou équivalentes accomplies dans l'autre pays, comme s i l'inté
ressé n'avait été soumis qu'à la législation d'un seul pays. 

S i . au contraire, i l opte pour l'application conjointe des législations 
nationales, les prestations auxquelles i l peut prétendre de la part de 
ces législations sont liquidées suivant les règles fixées aux articles 
suivants du présent Chapitre. 

Article 23 
Paragraphe Premier 
Les périodes d'assurance accomplies sous ̂ chacune des législations 

des deux pays contractants, de même que les périodes reconnues équ
ivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition 
qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit 
aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 

Paragraphe 2 
Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance 

sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par l a 
législation de ce pays. 

Lorsque la période reconnue équivalente à une période d'assurance 
par la législation d'un pays coincide avec une période d'assurance ac
complie dans l'autre pays, seule la période d'assurrance est prise en con
sidération par l'institution de ce dernier pays. 

Lorsqu'une même période est reconnue équivalente à une période 
d'assurance à la fois par la législation française et par la législation 
turque, ladite période est prise en considération par l'institution du pays 
où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la 
période en cause. 

Paragraphe 3 
Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne 

l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance 
aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial 
ou à des dispositions particulières d'assurance, ne sont prises en 
compte, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes 

'accomplies sous le régime spécial ou les dispositions particulières cor
respondantes de l'autre pays. 

Si , dans l'un des deux pays contractants, i l n'existe pas, pour la pro
fession considérée, de régime spécial ou de dispositions particulières, 
les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sont néanmo
ins prises en compte l'admissim au bénéfice des prestations du 
régime général. 

Article 24 

Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme i l 
est dit à l'article précédent, l'institution compétente de chaque pays 
détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les condi
tions requises pour avoir droit aux prestations de i'assurance-vieillesse 
prévue par cette législation. 



Yardım hakkı doğuyorsa, her memleketin yetkili kurumu, yukarı
daki maddeye göre birleştirilen sigortalılık süreleriyle muadil sürelerin 
tamamı kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş olsaydı ilgilinin hak kaza
nacağı yardım tutarı ne olacak idiyse, nazarı olarak, bu tutan tayin 
eder. 

Her memleketm yetkili kurumu tarafından ilgiliye fiilen ödenecek 
olan yardım, bundan önceki fıkrada öngörülen nazari yardım tutarı. 
Kurumun kendi mevzuatma tabi olarak geçen sigortalılık süreleriyle 
muadil süreler toplamının her iki memlekette geçen süreler toplamına 
oranında azaltmak suretiyle tayin edilir. 

Madde 25 

tk i memleketten birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri 
bir yıldan az olduğu takdirde, bu memleketin mevzuatına göre hiç bir 
yardım yapılmaz. 

Bununla beraber, bu süreler, yukarıdaki 23 madde gereğince süre 
birleştirilmesi suretiyle, diğer memleketin mevzuatma gore yardım 
hakkının doğup doğmadığının tayım bakımından nazara alınır. 

Madde 26 

İ l g i l i , k e n d i s i h a k k ı n d a u y g u l a n a c a k o l a n h e r ı k ı m e m l e k e t m e v -

zuatında öngörülen şartlan aynı zamanda yerine getiremediği, ve fakat 
bunlardan yalnız birinin gerektirdiği şartları yerine getirdiği takdirde, 
ik i memlekette geçmiş sürelerin birleştirilmesi suretiyle yaşlılık aylığı
nın bağlanması, diğer memleket mevzuatına göre gerekli şartlar da ye
rine getirilinceye kadar tehir edilir. 

İlgili, sadece, bu hakkı kendisine bahşeden millî mevzuata göre 
tamamlanmış süreler hesaba katılmak suretiyle ve sadece bu mevzuatta 
öngörülen yardımlardan yararlanır. 

Bağlanmış bulunan aylık, diğer memleket mevzuatının gerektirdiği 
şartlar da yerine getirildiği zaman, yukarıdaki 23. ve 24. maddeler hü
kümlerine göre yeniden tespit edilir. Şu kadar k i , daha önce yapılan 
işlemde pr im iadesi yapılmış ise bu revizyon yapılmaz. 

Madde 27 

Bu kısım hükümleri, dul ve yetimlerle ilgil i haklara da kıyas yolu 
ile uygulanır. 

4. Kısım • Malûllük, Yaşlılık* ve ölüm (Aylıkları) Sigortalarına an 
müşterek hükümler 

Madde 28 

Âkit memleketlerden bir inin mevzuatı bazı menfaatlerin sağlan
masını veya bazı formalitelerin ikmalini o memlekette ikamet şartına 
bağladığı takdirde, bu şartlar, ik i Akit memleketten birinde ikamet 
eden Türk veya Fransız vatandaşları hakkında uygulanmaz. 

Madde 29 

Âkit memleketlerden birinin mevzuatma göre. yardımlar, sigorta
lılık süresinin tamamı vey*a bir kısmındaki ortalama ücret esası üzerin
den hesaplandığı takdirde, bu memleket mevzuatına göre ödenecek 
yardımların hesabmda nazara almacak ortalama ücret, o memleketin 
mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri içinde elde edilen üc
retlere göre tayin edilir. 

Madde 30 

4. maddenin 1. fıkrasının 2. bendinde yazılı Türk mevzuatının uy
gulanmasında : 

1) B i r işçi, Türk mevzuatına tabi olmadan önce Fransız Sosyal 
güvenlik rejimlerinden birine tabi olmuşsa, Fransız mevzuatma ilk tabi 
olduğu tarih, Türk malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına i lk defa tabi 
olduğu tarih olarak kabul edilir. 

2) Sürelerin birleştirilmesi ve, icabında, süreler arasmdaki ora
nın hesaplanmasında nazara alınacak «sigortalılık süreleri» tabirinden, 
Türk mevzuatındaki anlamıyla prim ödeme süreleri anlaşılır. 

3) Her ik i taraf m mevzuatındaki sigortalılık sürelerinin hesap
lanma şekillerinin farklı oluşu sebebiyle, Fransız mevzuatına göre tam 
ay olarak ifade edilen bir sigortalılık süresi Türk • mevzuatma göre 30 
pr im ödeme gününe muadil olarak kabul edilir. 

Si le droit est acquis, l'institution compétente de chaque pays dé
termine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes 
les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant 
les règles posées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusive
ment sous sa propre législation. 

La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution com
pétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la 
prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes 
d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre légis
lation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux 
pays. 

Article 25 
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un 

des deux pays sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au 
titre de la législation de ce pays. 

Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouver
ture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre 
pays, dans, les termes de l'article 23 ci-dessus. 

Article 26 

Lorsque l'intéressé ne remplit pas. au même moment, les conditi
ons exigées par les deux législations qui lui sont applicables, mais satis
fait seulement aux conditions de l'une d'elles, la liquidation de la près 
tation de vieillesse par totalisation des périodes accomplies dans les deux 
pays se trouve différée jusqu'au moment où se trouvent également remp
lies les conditions exigées par' l 'autre législation. 

I l bénéficie des seules prestations prévues par la législation natio
nale au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules 
périodes accomplies sous cette législation. 

Lorsque les conditions exigées par l'autre législation se trouvent 
remplies, i l est procédé à la révision des prestations déjà liquidées dans 
les termes des articles 23 et 24 ci-dessus, sous réserve que la liquidation 
antérieure n'ait pas donné lieu à un remboursement de cotisations 

Article 27 
Les dispositions du présent Chapitre sont applicables, par analogie, 

aux droits des conjoints et enfants survivants. 
Chapitre 4 — Dispositions communes aux Assurances Invalidité, 

Vieillesse et Décès (pensions) 

Article 28 

Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne 
l'octroi de certains avantages ou l'accomplissement de certaines formali
tés à des conditions de résidence dans ce pays, celles-ci ne sont pas oppo
sables aux ressortissants turcs ou français tant qu'ils résident dans l'un 
des deux pays contractants. 

Article 29 

Lorsque, d'après la législation de l'un des pays contractants, la li
quidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout 
ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considéra 
tion pour le calcul des prestations à la charge de ce pays est déterminé 
d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie 
sous la législation dudit pays. 

Article 30 

Pour l'application de la législation turque mentionnée à l'article 4, 
paragraphe premier, alinéa 2 ; 

1) Lorsqu'un travailleur a été assujetti à l'un des régimes de sécu
rité sociale de la législation française avant d'être soumis à la législa
tion turque, la date de son premier assujettissement à la législation fran 
çaise est considérée comme le début de son assujettissement aux assu
rances invalidité, vieillesse, décès de la législation turque. 

2) Par l'expression «périodes d'assurance» à prendre en considéra
tion pour l'application des règles de totalisation et, le cas échéant,, de pro-
ratisation, i l convient d'entendre les périodes de cotisations au sens de 
ia législation turque. 

3) E n raison des différences de computation des périodes d'assu 
rance dans les législations des deux Parties, i l y a lieu de considérer que. 
lorsque la législation française exprime une durée d'assurance en mois 
entier, cette durée est équivalente à 30 jours de cotisations selon la lé
gislation turque. 



5. Kısım-Aile Yardımları 

Madde 31 
Fransız ülkesi üzerinde ücret karşılığı veya benzeri bir işte çalı

şan Türk işçileri, aile yardımları hakkındaki Fransız mevzuatında öngö
rülen çalışma şartlarım yerine getirirlerse, Türkiye'de ikamet eden ço
cukları için aile yardımı talep edebilirler. B u kadar k i , bu yardımlar
dan yararlanan çocuk sayısi 4 olarak sınırlıdır. 

Madde 32 

îdarî Anlaşma, özellikle, haktan yararlanan çocuk kategorilerini, 
aile yardımlarının ödenmesi için yaş sınırlarım, adı geçen Anlaşmaya 
eklenecek bir barem vasıtasıyla, bu yardımların tutarım, yardımların 
ödeme şekillerini ve bu yardımların sağlanacağı süreleri tespit edecektir. 

Madde 33 

B u Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasında sözü edilen işçiler di
ğer memleket ülkesinde kendilerine refakat eden çocukları için kendi 
memleketlerinin mevzuatında -öngörülen aile yardımlarına, İdarî Anlaş
mada belirtilen şekil ve şartlarla hak kazanırlar. 

B u yardımlar, doğrudan doğruya, i lgi l inin kendi memleketindeki 
yetkil i aile yardımları kurumu tarafından sağlanır. 

6. Kısım-İş kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 34 

1. Fıkra 

Akit Taraflardan bir inin iş kazaları ile meslek hastalıkları hakkın
daki mevzuatında, yabancıların haklarım sınırlayan veya bunların ika
met yerleri sebebiyle bu hakların düşmesine mütedair hükümler, diğer 
Âkit Taraf vatandaşlarına uygulanmaz. 

2. Fıkra 
Âkit Taraflardan her birinde uygulanan mevzuata göre iş kazaları 

sonucu bağlanan gelirlere yapılan zamlar veya ek olarak sağlanan ta
mamlayıcı yardımlar, yukarıdaki fıkrada bahsedilen kimselerin ikamet
gâhlarım bir memleketten diğerlerine nakletmelerinde, devam eder. 

Madde 35 

Türkiye'de bir iş kazasma uğrayan veya meslek hastalığına tutulan 
bir Fransız işçisi yeva Fransa'da b ir iş kazasına uğrayan veya meslek 
hastalığma tutulan bir Türk işçisi, geçici işgöremezlik devresinde sağlanan 
yardımlardan yararlanmaya başladıktan sonra ikametgâhmı diğer mem
lekete naklettiği zaman, hareketinden önce, kayıtlı bulunduğu Türk veya 
Fransız kurumunun müsaadesini almak şartiyle, bu yardımlardan ya
rarlanmaya devam eder. 

B u müsaade, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun tespit ettiği müd
det için muteberdir. 

Eğer, tespit edilen müddetin sonunda kazazedenin durumu öyle 
gerektiriyorsa, bu müddet, hekim mütalâasına istinaden ve kayıtlı bu
lunulan kurumun kararı ile, iyileşinceye kadar veya yara kapanıncaya 
kadar uzatılır. 

Madde 36 

B i r Fransız veya Türk İşçisi, ikametgâhmı diğer memlekete nak
lettikten sonra iş kazası veya meslek hastalığının nüksetmesi halinde, 
kaza tarihinde veya meslek hastalığının i lk teşhisinde kayıtlı bulun
duğu Türk veya Fransız kurumunun muvafakatini almak şartıyla, iş ka
zaları sigortasının sağlık (tedavi) yardımlarından yararlanmağa hak ka
zanır. 

Madde 37 

35. ve 36. maddelerde öngörülen hallerde sağlık (tedavi) yardım
ları, bu yardımın kapsamı ve ifa şekilleri bakımından işçinin yeni ika
metgâhının bulunduğu memlekette uygulanan mevzuattaki hükümlere 
göre ve bu memleketin, kurumu tarafından sağlanır. 35. maddede öngö
rülen halde, para yardımları (günlük ödenekler) i lgi l inin tabi olduğu 
mevzuata uygun olarak ve kayıtlı olduğu kurum tarafından sağlanır. 

Chapitre 5 — Prestations Familiales 
Article 31 

Les travailleurs turcs qui exercent une activité salariée ou assimilée 
sur le territoire français peuvent prétendre pour leurs enfants résidant 
sur le territoire turc à des indemnités pour charge de famille, s'ils remp
lissent les conditions d'activité prévues par la législation française sur 
les allocations familiales. Toutefois, le nombre d'enfants bénéficiaires de 
ces indemnités est limité à quatre enfants au plus. 

Article 32 
L'Arrangement Administratif déterminera, notamment, les catégo

ries d'enfants bénéficiaires, l'âge limite de versement des indemnités 
pour charge de famille, les montants de ces indemnités au moyen d'un 
barème annexé audit Arrangement, les modalités de versement desdites 
indemnités, ainsi que les périodes pour lesquelles celles-ci seront accor
dées. 

Article 33 
Les enfants des travailleurs visés à l'article 6 (1) de la présente 

Convention qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre 
pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législa
tion du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'Arrangement Administ
ratif. 

Le service de ces prestations est assuré directement par l'institu
tion d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéres
sés. 

Chapitre 6 — Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 

Article 34 
Paragraphe Premier 

Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties cont
ractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre Par
tie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déc
héances en raison de leur résidence. 

Paragraphe 2 
Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supp

lément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations appli
cables dans chacun des deux pays contractants sont maintenues aux1 

personnes visées à l'alinéa précédent qui transfèrent leur résidence de 
l 'un des pays dans l'autre. 

Article 35 

Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou 
atteint d'une maladie professionnelle en Turquie, ou un travailleur sala
rié turc, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie pro
fessionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pen
dant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites 
prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre 
pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait ob
tenu l'autorisation de l'institution turque ou française à laquelle 11 est 
affilié. 

Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'insti
tution d'affiliation. 

S i à l'expiration dudélai ainsi fixée, l'état de la victime le-requiert, le 
lai est prorogé jusqu'à la guérison ou la consolidation effective de la 
blessure par décision de l ' institution d'affiliation, après avis favorable 
de son contrôle médical. 

Article 36 

Lorsque le travailleur salarié français ou turc est victime d'une rec
hute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a trans
féré sa résidence dans l'autre pays, i l a droit au bénéfice des prestations 
en nature (soins) de l'assurance accidents du travail, à condition qu' i l 
ait obtenu l'accord de l'institution turque ou française à laquelle i l était 
affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la mala
die professionnelle. 

Article 37 

Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, le service des prestations 
en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle rési
dence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable 
dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des 
prestations. Dans le cas prévu a l'article 35, le service des prestations en 
espèces (indemnités journalières) est assuré par l ' institution d'affiliation 
de l'intéressé, conformément à la législation qui lu i est applicable. 



0 

Bununla beraber, b ir Türk işçisi Fransa'da b ir tarım iş hazasına 
uğrarsa, sağlık ve para yardımları doğrudan doğruya sorumlu işveren 
veya onun yerini tutan sigortacı tarafından yapılır. 

Madde 38 

35. ve 36. maddelerde öngörülen .hallerde yapılan yardımların .mas
rafı işçinin kayıtlı olduğu kurumca Ödenir. 

İşçinnr kayıtlı bulunduğu kurum tarafından yeni ikametgâhın bu
lunduğu memleketteki kuruma, sağlık yardımı masraflarının nasıl Öde
neceğini İdarî Anlaşma tespit eder. 

Madde 39 

35. ve 36. maddelerde öngörülen Railerde, protezlerin, t>U$üjc ci
hazların ve İdarî Anlaşmaya bir listesi eklenecek diğer önemli sağlık 
yardımlarının sağlanması, âcil haller-hariç, işçinin kayıtlı bulunduğu ku
rumun müsaadesine -bağlıdır. 

Madde 40 

B i r memleketin mevzuatına göre, b i r iş kazası veya meslek hasta
lığı sonucu meydana gelen daimî işgöremeziik derecesinin tayininde, 
diğer memleketin mevzuatına göre evvelce vukua gelmiş olan iş kaza
ları ve meslek .hastalıkları, o memleketin ,mevzuatma göre vukua gelmiş 
gibi nazara alınır. 

Madde 41 
1. Kısım, 
Meslek hastalığına uğrayan kimse her i k i memleketin ülkesi üze

rinde söz konusu hastalığa sebep olabilecek bir işte çalışmış ise, si
gortalının veya ölümünde hak sahiplerinin talep ettiği yardımlar, mün
hasıran söz konusu işin en son icra edildiği memleket ülkesindeki 
mevzuata göre, i lg i l i bu mevzuatın öngördüğü şartları yerine getirmiş 
olmak.kaydı,ile, sağlanır. 

2, Fıkra 
•Memleketlerden b i r in in , mevzuatı meslek hastalığı yardımlarından 

yararlanmayı, hastalığın i lk defa kendi ülkesi üzerinde tıbben müşahade 
edilmiş olması şartına bağlıyorsa, , hastalık i lk defa diğer memleket ül
kesinde müşahade edildiği takdirde, bu şart yerine gelmiş sayılır. 

Madde 42 

Memleketlerden* ibr inin mevzuatına göre yardım yapılmış olan bir 
meslek hastalığının, hastanın. diğer memlekette ikamet ettiği sırada 
ağırlaşması halinde, aşağıdaki kaideler uygulanır: 

a) İşçi, yeni ikamet ettiği memlekette meslek hastalığının mey
dana gelmesine veya ağırlaşmasına sebep .olabilecek b i r işte çalışma
mış ise, sigortalının i lk memlekette kayıtlı bulunduğu kurum, ağırlaş
mayı da hesaba katarak, kendi mevzuatma göre gerekli yardımları ya
par. 

b) işçi, yeni ikamet ettiği memlekette böyle b ir işte çalışmış ise, 
i lk memleketteki kayıtlı bulunulan kurunv ağırlaşmayı hesaba katmak
sızın, kendi mevzuatma göre yapılacak yardımları üzerine alır;.yeni ika
metgâhın bulunduğu memlekette kayıtlı bulunulan kurum, işçiye, kendi 
mevzuatma göre tayin edilen ve ağırlaşmadan sonra ödenmesi gerekli 
yardım tutarı ile ağırlaşmadan önce hastalık kendi ülkesinde vuku-
bulmuş olsaydı ödeyeceği yardım tutarı arasındaki farka eşit b i r mun
zam yardım öder. 

7, Kısım — Ölüm Ödenekleri 

Madde 43 

Türkiye'deki Fransız işçileri ile Fransa'daki Türk işçilerinin ölü
münde, hak sahipleri, işçinin çalıştığı memleket .mevzuatında öngörü
len- ölüm yardımlarından yararlanırlar. 

Şu kadar k i , işçilerin: 
a) B u memlekette sigortaya tabi b ir iş yapmış olmaları, 
b) Anılan memlekette. bu yardımları elde etmek için gerekli şart

ları̂  yerine getirmiş olmaları, 
lâzımdır. 

Madde 44 
İşçi, ölümü tarihinde, söz konusu yardım ^hakkının doğması için 

yeni çalıştığı memleketin mevzuatında öngörülen sigortalılık süresini 
doldurmamış ise, bu memlekette geçen sigortalüık süreleriyle muadil 
süreleri tamamlamak üzere, diğer memlekette işçinin daha önce geçir
diği sigortalılık süreleri veya muadil süreler de nazara alınır. 

Cependant, lorsqu'un travailleur turc est victime en France d'un ac 
cident du travail agricole, le service des prestations en espèces et en na
ture est effectué directement par l'employeur responsable ou par l'as
sureur substitué. 

Article 38 
Dans <les cas prévus aux articles 35 et 36, la charge des prestations 

incombe à l'institution d'affiliation du travailleur. 
L'Arrangement Administratif fixe les modalités selon lesquelles les 

prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à 
l'institution .du pays de la nouvelle résidence du travailleur. 

Article 39 
Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, l'octroi des prothèses, du 

grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande impor
tance dont la liste sera annexée à l'Arrangement Administratif est subor
donné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. 

Article • 40 
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un ac

cident du travail ou d'une maladie-professionnelle, au regard de la légis
lation d'un pays, les accidents du travail et les maladies professionelles 
survenus antérieurement sous la législation de l'autre pays sont pris en 
considération 'comme s^ils étaient survenus sous la législation du premier 
pays. 

Article 41 
Paragmphe Premier 
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le 

territoire des deux pays, un emploi susceptible de provoquer ladite ma
ladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent 
prétendre spnt accordées exclusivement au titre de la . législation du 
pays sur le territoire,duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier 

^ieu, et -sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par 
cette législation. 

Paragraphe 2 
Lorsque la législation de l 'un des pays subordonne le bénéfice des 

prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie con
sidérée ait été constatée médicalement pour la première j:ois sur son.ter
ritoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été 
constatée pour la première fois sur le territoire, de l'autre pays. 

Article 42 
E n cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en 

vertu de la législation de l 'un des pays, alors que la victime réside dans 
l'autre pays, les règles suivantes sont applicables : 

a) S i le travailleur n'a pas exercé sur le territoire du pays de sa 
nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer la maladie pro
fessionnelle ou de l'aggraver, l 'institution d'affiliation du premier pays 
reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu.de sa propre 
législation compte tenu de l'aggravation; 

b) S i le travailleur a exercé, sur le territoire du pays sde sa nou
velle résidence, un tel emploi, l 'institution d'affiliation du premier pays 
res^e tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, 
compte non tenu de l'aggravation; l 'institution d'affiliation du pays de la 
nouvelle résidence octroie au travailleur le supplément dont le montant 
est déterminé selon sa propre législation et qui est égal à la différence 
entre le montant de la prestation dû après l'aggravation et le montant 
qui autrait été tdû s i la maladie, avant l'aggravation, s'était produite sur 
spn territoire. 

Chapitre 7 — Allocations en cas de décès 
Article 43 

Les travailleurs, salariés frariçafc en Turquie et les travailleurs sa
lariés turcs en France ouvrent droit aux allocations prévues en cas de 
décès par la législation de leur nouvelle résidence, pour autant que : 

a) i l s aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l'assuran
ce; 

b) i l s remplissent, dans leditvpays, les conditions requises pour 
l'obtention desdites allocations. 

Article 44 
Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux allocations en cause, 

un travailler n'aurait pas accompli, à la date de son dépès, la durée 
d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'gniploi, i l est fait 
appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes, efieeiué-
es dans ce dernier pays, aux périodes d'a'ssurance ou équivalentes an
térieurement accomplies par le travailleur dans l'autre pays. 
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Öl . BÖLÜM — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 45 
İki memleketin yetkili idarî makamları tarafından yapılacak bir 

Genel îdarî Anlaşma, bu Sözleşmenin tatbiki için ihtiyaç duyulan şart
ları ve özellikle, İdarî Anlaşmaya açıkça atıfta bulunulan maddelerle 
i lgi l i şartları tespit edecektir. 

I 

B u Anlaşmada i k i memleketin irtibat kurumları tespit olunacaktır. 
Ayrıca, bu Genel İdarî Anlaşmaya veya icabında bir ek idarî an

laşmaya, usul ve formalitelerin tatbike konması için lüzumlu görüle
cek ve müştereken tespit edilecek model ve formülerler de eklenecek
tir. 

Madde 46 

Bu sözleşmede geçen yetkili idarî makamlar tabirinden, âkit mem
leketlerin her birinde, 4. maddede sayılan mevzuatın uygulanması ile 
görevli olan bakanlıklar anlaşılır. 

Madde 47 

İki memleketin yetkili idarî makamları: 
— 45. maddede öngörülen Genel İdarî Anlaşmadan başka, onu ta

mamlayan veya tadil eden bütün idarî anlaşmaları yaparlar. 
— B u Sözleşmenin ve onun tatbiki ile i lgi l i anlaşmaların uygulan

ması için memleketlerinde alman tedbirler hakkında birbirlerine, doğ
rudan doğruya, bilgi verirler. 

— B u Sözleşmenin ve onun tatbiki ile i lg i l i anlaşmaların uygulan
masında teknik alanda doğabilecek zorlukları çözerler. 

— 4. maddede yazılı mevzuat ve tüzüklerde yapılan tadillerle i lg i l i 
bütün bilgileri, bu tadiller işbu Sözleşmenin veya onun tatbiki ile ilgüi 
anlaşmaların uygulanmasını etkilediği ölçüde, doğrudan doğruya, bir
birlerine bildirirler. 

Madde 48 

Her i k i âkit memleketin yetkili idarî makamları ile sosyal güven
lik kurumları, gerek bu Sözleşmenin gerekse diğer memleketin sosyal 
güvenlik mevzuatının uygulanmasında, kendi sosyal güvenlik mevzuatı
nın uygulanması söz konusu imiş gibi birbirlerine yardım ederler. 

Madde 49 

1. Fıkra 

Âkit memleketlerden bir inin mevzuatmda resmî dairelere veya 
sosyal güvenlik kurumlarına verilecek belgeler için öngörülen kayıt 
ücreti, harç, pul ve konsolosluk harçlarından muafiyetler, bu Sözleş
menin uygulanmasında diğer memleketin resmî daire veya sosyal gü
venlik kurumlarma verilecek belgelere de teşmil olunur. 

2. Fıkra 
B u sözleşmenin uygulanmasında tanzim edilecek her türlü evrak ve 

belgeler konsolosluk tasdikinden muaftır. 

Madde 50 

Âkit memleketlerden bir inin bir makamına, kurumuna veya adlî 
merciine bel ir l i bir süre içinde yapılması lâzım gelen sosyal güvenlik 
ile i lgi l i müracaatlar, aym süre içinde, diğer memleketin bunlara te
kabül eden bir makamına veya kurumuna veya adlî merciine tevdi 
edilebilir. B u halde, müracaat, i lgi l i memleketin makamına, kurumuna 
veya adlî merciine vakit geçirilmeden intikal ettiril ir. 

Madde 51 

İşgöremezlik halinin ve malûllük derecesinin takdiri için gerekli 
tıbbî müşahedelerle her türlü bilgiler ve kontrollerin nasıl sağlanacağı 
İdarî Anlaşmada belirtilecektir. 

Madde 52 

Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Âkit Taraf
ların mevzuatı, yardımlardan yararlanmayı bir Tarafın ülkesi üzerinde 
ikamet etme şartına bağlamışsa, hak sahipleri diğer âkit Taraf ülkesi 
üzerinde ikamet ettikleri zaman bu hükümler uygulanmaz. 

T I TRE III — DISPOSITIONS D IVERSES 

Article 45 
Un Arrangement Administratif général, arrêté par les autorités 

administratives compétentes des deux pays, fixera, en tant que de be
soin, les / conditions d'application de la présente Convention et notam
ment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit 
A rrangement. 

Dans cet Arrangement seront désignés les organismes de liaison 
des deux pays. 

E n outre, à cet Arrangement Administratif général ou, le cas éché
ant, à un Arrangement Administratif complémentaire, seront annexés 
les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédu
res et formalités arrêtées en commun. 

Article 46 
Sont considérés, dans chacun des pays contractants, comme auto

rités administratives compétentes, au sens de la présente convention, 
les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'appli
cation des régimes énumérés à l'article 4. 

Article 47 
Les autorités administratives compétentes des deux pays : 
— prendront, outre l'Arrangement Administratif général visé à 

l'article 45, tous Arrangements Administratifs le complétant ou le mo
difiant; 

— se communiqueront directement toutes informations concer
nant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la 
présente Convention et les Arrangements pris pour son application; 

— se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, 
sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention 
ou des Arrangements pris pour son application; 

— se communiqueront. directement toutes informations* concer
nant les modifications apportées aux législations et réglementations 
visées à l'article 4, dans la t mesure où ces modifications seraient suscep
tibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des Arran
gements pris pour son application. 

Article 48 
Pour l'application, tant de la présente Convention que de la légis

lation de sécurité sociale de l'autre pays, les autorités administratives 
compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux Parties cont-

r ractantes se prêteront leurs bons offices comme s'i l s'agissait de l'app
lication de leur propre législation de sécurité sociale. 

Article 49 
Paragraphe Premier 

I Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, 
de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l 'un des 

I pays contractants pour les pièces à produire a u x administrations ou ins
titutions de sécurité sociale de ce pays est étendu aux pièces correspon-

I dantes à produire pour l'application de la présente Convention aux ad
ministrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre pays. 

I Paragraphe 2 
Tous actes, documents et pièces quelconques'à produire pour-l'exé-

I cution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation 
I des autorités consulaires. 
I Article 50 

Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être int-
I roduits dans un délai déterminé auprès d'une autorite, institution ou ju-
I ridiction d'un des pays contractants, compétente pour les recevoir, sont 

recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, insti-
I tution ou juridiction correspondante de l'autre pays. Dans ce cas, la 
I transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compé-
I tente du premier pays devra s'opérer sans retard. 

I Article 51 
Pour l'appréciation de l'incapacité et du degré d'invalidité, les cons-

I tatations médicales ét tous renseignements et contrôles nécessaires se-
I ront déterminés dans l'Arrangement Administratif. 

Article 52 
A moins qu'i l n'en soit autrement décidé par la présente Conven

tion, les dispositions de la législation des Parties contractantes qui su-
I bordonnent le bénéfice des prestations à la résidence sur le territoire de 
I cette Partie ne sont pas opposables aux bénéficiaires, lorsqu'ils rési-
I dent sur le territoire de l'autre Partie contractante. 
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Madde 53 

B u Sözleşmenin uygulanması için, Sözleşmeden yararlanan k im
seler veya b i r memleketin makamları, kurumları veya adlî merci ler i 
tarafından diğer memleketin makamlarına, kurumlarına veya adlî mer
cilerine gönderilecek yazılar, bu memleketlerden b i r in in resmî dilinde 
kaleme alınır. 

Madde 54 

İşbu Sözleşme gereğince b i r yardım ödemek durumunda olan ku
rumlar, ödemeyi kendi millî paraları ile yaparak yükümlülükten kur
tulabi l ir ler. 

Madde 55 

Her i k i Hükümet, kambiyo tanzimi konusundaki dahi l i hükümlere 
bakılmaksızın, karşılıklı olarak, gerek bu Sözleşmenin gerekse diğer 
âkit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan her 
türlü malî hareketlerin heyeti umumiyesinin serbest olarak transfer 
edilmesine hiç b i r suretle engel olmayacaklarını taahhüt ederler. 

îki memleketin yetki l i idarî makamları, îdarî Anlaşma ile, bu 
Sözleşmede öngörülen yardımların tamamının veya b i r kısmının diğer 
memlekete transfer edilmesi işinin b i r merkezden yürütülmesini b u 
memleketlerin irtibat kurumlarına tevdi edebilirler. 

Madde 56 
4. maddede yazılı mevzuatta, her memleketin sosyal güvenlik re

j imler in in işleyişi münasebetiyle yapılan seçimlere yabancıların iştiraki 
konusundaki hükümlerden inhiraf edilemez. 

Madde 57 

Âkit Taraflardan b i r in in yetki l i kurumlarınca yapılan yardımların 
diğer memlekette bulunan b i r şahsa ödenmesi için o memleketin ka
nun ve tüzüklerinde öngörülen formaliteler, işbu Sözleşme gereğince 
bu yardımlara hak kazanmış kimseler hakkında da, o memleketin va
tandaşlarıyla aynı şartlarla uygulanır. 

Madd» 58 
1. Fıkra 

B u Sözleşmenin uygulanması i le i lg i l i bütün zorluklar, 46. mad
dede öngörülen idarî makamlar tarafından müştereken hal ledi l ir . 

2. Fıkra: 
B u yol la b i r çözüme vanlamadığı takdirde, ihtilâf, her i k i Hükü

metin mutabık kalacağı hakem kararı usulü ile halledil ir. 

IV. BÖLÜM — GEÇİCİ V E S O N HÜKÜMLER 

Madde 59 
1. Fıkra 
B u Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce bağlanmamış, veya 

i k i memleket mevzuatının ayrı ayrı uygulanması suretiyle işlem gör
müş, veya âkit memleketlerin her birinde yürürlükte olan hükümlerin 
uygulanmasında hak sahiplerinin mil l iyet i veya ikamet yerleri sebebiyle 
indirime tabi tutulmuş veya ödemesi durdurulmuş olan gelir veya ay
lıklar. Sözleşme hükümlerine uygun olarak bağlanır, yeniden gözden 
geçirilir veya ödenir. 

2. Fıkra 

Gelir veya aylığın bağlanması, yemden gözden geçirilmesi veya öden
mesi i lgi l i lerin taleplerine bağlıdır. 

Talep, âkit memleketlerden her b i r in in yetki l i kurumu nezdinde 
sapılır. 

Talep, yapıldığı ayı takip eden ayın b i r inc i gününden itibaren hü-
lüm ifade eder. 

3. Fıkra 
Eğer talep, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten it ibaren b i r 

sene içinde yapılmışsa, yürürlük tar ihini takip eden ayın b i r inc i gü
nlünden başlamak üzere, geriye doğru hüküm ifade eder. 

Madde 60 

Âkit Taraflardan her b i r in in Hükümeti bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesi için lüzumlu tasdik formalitelerinin tamamlandığını diğer Ta
rafa bildirecektir. Sözleşme ik inc i m i ld i r im tar ih ini takip eden ik inc i 
-yın b ir inc i günü yürürlüğe girecektir. 

Article 53 
Les coimmunications adressées pour l 'application de la présente 

Convention par les bénéficiaires de cette Convention ou par les auto
rités, institutions ou juridict ions de chaque pays aux autorités, insti
tutions, ou juridictions de l'autre pays, sont rédigées dans l a langue 
officielle de l 'un ou l'autre pays. 

Art ic le 54 
Les institutions débitrices de prestations, en vertu de la présente 

Convention, s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays. 

Art icle 55 
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglemen

tation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement 
a n'apporter aucun obstacle au libre transfert de l'ensemble des mou
vements financiers résultant de l 'application, tant de la présente Con
vention, que de la législation de sésurité sociale de l'autre Partie. 

Les autorités administratives compétentes des deux pays pour
ront, par arrangement administratif, confier aux organismes de l iaison 
des deux pays, le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans 
1 autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente Con
vention. 

Art icle 56 
I l n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations fixées 

à l 'article 4 en ce qui concerne la participation des étrangers aux élec
tions auxquelles donne l ieu le fonctionnement des régimes de sécurité 
sociale de chaque pays. 

Art ic le 57 
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de 

l 'un des pays contractants pourraient prévoir pour le service dans 
l'autre pays des prestations dispensées par Les institutions compéten
tes de ce pays s'appliqueront également, dans les mêmes conditions 
qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestati
ons en vertu de la présente Convention. 

Art icle 58 

Paragraphe Premier: 
Toutes les difficultés relatives à l 'application de la présente Con

vention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administ-
latives visées à l 'article 46. 

Paragraphe 2 
Au cas o l i l n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à 

une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'ar
bitrage arrêtée, d 'un commun accord, par les deux Gouvernements. 

T I T R E IV — DISPOSIT IONS T R A N S I T O I R E S E T F I N A L E S 

Article 59 

Paragraphe Premier 
Les rentes ou pensions qui , antérieurement à l'entrée en vigueur 

de la présente Convention, n'avaient pas été liquidées ou avaient fait 
l'objet d'une l iquidation séparée, ou qui avaient subi une réduction, ou 
dont le service avait été suspendu en raison de la nationalité ou de la 
résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur 
dans chancun des pays contractants, seront liquidées, révisées ou ser
vies dans les termes de la Convention. 

Paragraphe 2 
L a l iquidation, la révision ou le service des rentes ou pensions en 

cause s'effectuent à la demande des intéressés. 
L a demande est introduite auprès des institutions compétentes de 

l 'un ou de l'autre pays contractant. 
E l l e prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui 

au cours duquel la demande a été introduite. 

Paragraphe 3 
S i la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de 

la date d'entrée en vigueur de la Convention, elle prend effet rétroac
tivement à compter du premier jour du mois suivant cette dernière 
date. 

Art icle 60 
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera 

à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, 
en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Conven
tion. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qu i suivra 
la date de la dernière de ces notifications. 
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Madde 61 

B u Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene müddetle 
muteber olmak üzere akdedilmiştir. B u sürenin sona eriş tarihinden 3 
ay önce feshi ihbar edilmedikçe, Sözleşme zımnen seneden seneye uza
tılmış olacaktır. 

Sözleşmenin feshinde, sigortalının yabancı memlekette ikameti 
halinde i lg i l i mevzuatta öngörülen tahdidi hükümlere bakılmaksızın, 
işbu Sözleşme hükümleri, müktesep haklar için uygulanmaya devam 
edecektir. 

20 Ocak 1972 tarihinde, Paris'te, Türkçe ve Fransızca ikişer 
nüsha olarak ve her i k i met in aynı derecede muteber o lmak üzere dü
zenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti Fransa Cumhuriyet i Hükümeti 
adına adına 
(İmza) (İmza) 

Hasan E. Işık Gilbert de Chambrun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
Arasında 

Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşmeye 

EK PROTOKOL 

Bugün, Fransa Cumhuriyet i ile Türkiye Cumhuriyet i arasında Sos
yal Güvenlik konusunda Genel Sözleşmenin imzalandığı sırada, her 
i k i Âkit Taraf, Türk sosyal güvenlik rejiminde aile yardımları hak
kında b i r mevzuatın mevcut olmaması sebebiyle, Türkiye'de çalışan 
ve bu rejime tabi bulunan Fransız işçilerinin ne Türkiye'de ne de Fran
sa'da oturan aileleri için Sözleşme gereğince herhangi b i r aile yardımın
dan faydalanmadıklarını müşahede etmişlerdir. 

Ai le yardımları hakkında Türkiye'de b i r mevzuatın kabul edilmesi 
halinde, Türk Tarafı aşağıdaki teminatı vermiş ve Fransız Tarafı da 
buna mutta l i olmuştur: 

— B i r taraftan. Sözleşmenin 4. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine 
bakılmaksızın, Türkiye'de çalışan Fransız işçileri, aileleri Türk toprak
ları üzerinde ikamet ett ikleri veya ikamet etmek üzere buraya geldik
ler i zaman, söz konusu mevzuattan doğrudan doğruya yararlanacaklar
dır; 

— Diğer taraftan, işçi âkit Taraflardan b i r in in ülkesinde çalıştığı 
sırada diğer ülkede ikamet eden ailelerin durumları arasında, müteka
biliyet esasına göre, aile yardımları mahiyetindeki yardımlar bakımın
dan b i r ahenk sağlamak üzere, i k i âkit Taraf arasında, derhal Sözleş
meye ek b i r anlaşma akdolunacaktır. 

Her i k i âkit Taraf işbu Protokolü Genel Sözleşmenin mütemmim 
cüzü olarak kabul ederler. 

20 Ocak 1972 tarihinde, Paris'te Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha 
olarak ve her i k i metin aynı derecede muteber o lmak üzere düzenlen
miştir. 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti Fransa Cumhuriyet i Hükümeti 
adına adına 
(İmza) (İmza) 

Hasan E. Işık Gilbert de Chambrun 

Article 61 

L a présente Convention est conclue pour une durée d'une année à 
part ir de la date son entrée en vigueur. E l l e sera renouvelée tacite
ment d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois 
mois avant l 'expiration du terme. 

E n cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention 
lesteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions 
restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de 
séjour à l'étranger d'un assuré. 

Fait à Paris, le vingt janvier m i l neuf cent soixante douze en double 
exemplaire, en langues turque et française, les deux textes faisant égale
ment foi. 

Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de 
le République Turque, L a République Française, 

Hasan E. Işık Gilbert de Chambrun 

PROTOCOLE ANNEXE 

à la Convention Générale sur la Sécurité Sociale entre la République 

de Turquie et la République Française 

Lors de l a signature, à ce jour, de la Convention générale sur la 
sésurité sociale entre la République de Turguie et la Républigue Française, 
les deux Parties contractantes constatent que, du fait de l'absence d'une 
législation correspondante dans le régime de sécurité cosiale turque, les 
travailleurs salariés français occupés en Turquie et affiliés à ce régime ne 
bénéficient d'aucune prestation familiale au titre de ladite Convention 
pour leur famille résidant en Turquie ou en France. 

L'assurance est donnée du côté turc, et i l en est pr is acte du côté 
français, que, dans le cas où serait instituée en Turquie une législation 
sur les prestations familiales : 

— d'une part, et nonobstant les dispositions de l 'article 4 (2) de 
la Convention, les travailleurs salariés français occupés en Turquie béné
ficieront automatiquement de ladite législation, lorsque la famille rési
dera ou viendra résider sur le territoire turc; 

— d'autre part, un avenant à la Convention sera aussitôt conclu 
entre les deux Parties contractantes, sur la base du principe de récip
rocité, à l'effet d'harmoniser, au regard des prestations à caractère fa
mi l ia l , l a situation des familles demeurées dans l 'un des pays, lorsque le 
travailleur exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre. 

Les deux Parties contractantes considèrent que le présent Protocole 

fait partie intégrante de l a Convention générale. 

Fait à Paris, le vingt janvier m i l neuf cent soixante douze en double 

exemplaire, en langues turque et française, les deux textes faisant éga

lement foi. 

Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de 
le République Turque, L a République Française, 

Hasan E. Işık Gilbert de Chambrun 

Yüksek Seçim K u r u l u Kararı 
Kara r No : 713 
İtiraz No : 89 
Basın İlân K u r u m u Genel Müdürlüğünden alman 17/7/1973 gün ve 

Kont : 481/1712 sayılı yazıda; 195 sayılı Kanunun resmî ilânlara ilişkin 
hükümlerinin seçimlerle i lg i l i ilânlarda uygulanmayacağı hakkında açık 
b i r hüküm bulunmadığı, Yüksek Seçim Kuru lunun 1961/60 sayılı Kara
rının 195 sayılı Kanun hükümlerine tamamen uygun olduğu, Kurumun 
aracılığının ilânların ivedil ikle yapılmasına engel olmadığı, bu aracı
lığın kaldırılmasının ise, Devletin resmî ilânlara ödeyeceği ücretin ga
zeteler arasındaki dağıtımında yasa hükümlerine aykırı uygulamaya yol 
açacağı bi ldir i lerek, Yüksek Seçim Kuru lunun 3/7/1973 gün ve 639 
sayılı kararında yer alan konunun bir kez daha incelenmesi; bu incele
mede yarar görülmediği takdirde, resmî ilân bedellerinin, gazetelere, 
195 sayılı Kanun esasları dairesinde dağıtımının sağlanabilmesi için, i l 

ve ilçe seçim kurullarına, anılan Kanunun 37 nc i maddesi uyarınca 
liste gönderilmesinde sakınca bulunup bulunmadığının açıklanması is
tenilmiş olmakla, gereği görüşüldü: 

B i r takım seçim işlemlerinin başlaması veya cereyan eden seçim 
işlemleri sonucunun vatandaşlara duyurulması için, 26/4/1961 gün ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
k i Kanunda, 306 sayılı Mi l le tveki l i Seçimi Kanununda ve seçimle i lg i l i 
diğer kanunlarda gazete i le ilânı öngören hükümlerle, seçim işlerinin 
ivediliği; 334 sayılı Anayasanın 75 inc i , 298 sayılı Kanunun 13 üncü, 
Basın İlân K u r u m u Teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 29 ve sonraki 
maddeleri ve aynı Kanunun 34 üncü maddesi b ir l ikte gözönünde tutu
larak, Kuru lumuzun 1961/60 sayılı İlke Kararının ortadan kaldırılması
na; seçim kanunlarına göre yapılacak ilânların yayınlanacağı mahallî 
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gazetenin ilânı veren seçim kuru lu başkanı tarafından tespit edilmesine; 
seçim kuru lu başkanının, gazeteyi tayin ederken 195 sayılı Kanunun 34 
üncü maddesinde ve Basın - îlân K u r u m u Genel K u r u l u Kararlarında 
benimsenen (gazete münderecatı, sayfa sayısı ve ölçüsü, kadrosu, f i i l i 
satışı ve yayın hayatı süresi gibi) objektif esasları da gözönünde tutması 
gerektiğine Kurulumuzca 3/7/1973 gününde 639 sayı ile karar verilmiş
t ir . 

Kararımızda geniş b i r şekilde açıklanan gerekçeler karşısında ko
nunun yeniden incelenmesine ve ayrıca 195 sayılı Kanunun 37 nc i mad
desi uyarınca işlem yapılabilmesi için karar verilmesine yer bulunma
maktadır. 

Sonuç 1 — Kurulumuzun, Resmî Gazetenin 11/7/1973 gün ve 14591 
sayılı nüshasında yayınlanan 3/7/1973 gün ve 639 sayılı Kararmda yer 
alan konunun yeniden incelenmesine yer olmadığına, 

2 — Basın İlân K u r u m u Teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için ayrıca karar verilmesine yer 
bulunmadığına, 

3 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 
4 — Kara r Örneğinin Basın - îlân K u r u m u Genel Müdürlüğüne 

gönderilmesine, 
18/7/1973 gününde oyçokluğu ile ve kesin olarak karar veri ldi. 

İ L Â N L A R 
Anka ra 2 nc i Su lh Ceza Hâkimliğinden: 

1972/1245 
Hâkim : Ahmet Remz i Güneş 12222 
Kâtip : Ahmet Çilingir 
Davacı: Mehmet A l i Beşti 
Davalı sanık : Kâzım A lkan 
Suç: Hakaret 
Hakaret ve darp suçundan sanık Kâzım A lkan hakkında mah

kemece 11/7/1973 tar ih l i o turumda yapılan açık duruşması sırasında: 
Şahsi davacı Mehmet A l i Beştiye davetiye tebliğ edilmiş 

30/4/1973 ta r ih l i duruşmaya gelmediğinden ihzaran celbine karar ve
rilmiş o lup çıkarılan ihzarında davacı adresinden ayrıldığından, ve 
Mengen'e gittiği tahkikat la tespit olunduğundan, Mengen'deki adre-
side bilinemediğinden davacı Mehmet A l i Beşti'nin duruşma günü 
olan 3/10/1973 günü saat 9.00 da Ankara İkinci S u l h Ceza Mahkeme
sinde hazır olması için ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan ilânen Resmî Gazete'de ilânına, davacı b u ilâna rağmende 
duruşmaya gelmezse davasından vezgeçilmiş sayılacağına, davasının 
da düşürüleceğinin ilânına 11/7/1973 tarihinde karar ver i ld i . 

10462 

Midya t Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

Müt. K a r a r N o : 1973/77 
Hâkim : Ertüzün Güner 17326 
Kât ip : Mehmet Ertaş 12 
Hırsızlık suçundan sanık Reşit Akgün hakkında Mahkememizce 

yapılan açık duruşması sonunda : 

Gereği düşünüldü: Hırsızlık suçundan sanık Mev lut oğlu, Han i -
fe'den doğma, 1/10/1954 doğumlu aslen Van'ın Erciş ilçesi Ortayayla 
Köyü hane 23, sahife 157 de nüfûsuna kayıtlı bekar okur yazar Reşit 
Akgün hakkında Midya t Su lh Ceza Mahkemes in in 26/12/1972 tar ih 
ve 1970/27 esas 1972/128 sayılı ka ra r ek kararın sanığın f i i l ve eyle
mine uyan T. C. K. n u n 491/3, 62, 522, 55/3, 1 ay 23 gün hapis cezasiyle 
tecziyesine, 1712 sayılı K a n u n u n değişik 647 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince b i r gün 20 l i r a o lmak üzere hapis cezası paraya 
çevrilerek 1060 l i r a ağır para cezasiyle tecziyesine, sanık 14/11/1969 
tar ihinden 30/12/1969 tarihine kadar tu tuk lu kaldığından tutuk lu luk 
kaldığı günlerin b i r gün 20 l i r a o lmak üzere paraya çevrilerek 920 l i ra 
ağır para cezasının T. C. K . nun 40 inc i maddesi gereğince işbu ceza
dan mahsubuna şeklinde değiştirilerek infaza veri lmesine, sanığın 
yokluğunda karar verilmiş olup, bunca aramaya rağmen adresinin 
bi l inememesi nedenyile b u hüküm sanığa tebliğ edilememiştir. 

B u sebeple yukarda bel i r t i len kararın 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 28 ve 29 uncu maddeler i gereğince Resmî Gazete ile ilân yo lu i le 
tebliğine, ilânın b i r suret in in mahkeme divanhanesine asılmasına, 
synı K a n u n u n 31 inc i maddesi gereğince ilân tar ihinden i t ibaren 15 
?üa içinde K a n u n yo luna baş vurmadığı takdirde tebligat yapılmış 
sayılacağına karar ver i ld i . 10452 

Afyon 2 nci Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

1972/293 

Traf ik Kanununa muhalefet sucundan sanık Konva İÜ Merkez Kızıl
ken , Sağlık Köyü nüfusunda kayıtlı aynı Köyde oturur Mustafa oğlu 

Fatma'dan doğma 1948 doğumlu Hasan Tosun gösterilen adresinde bu
lunamadığından adı geçene duruşma gününün ilânen tebliğine karar ve
rilmiş ve duruşma 10/8/1973 günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Mezkûr 
günde duruşmaya gelmediği takdirde C. M . U . K. nun 225 inc i maddesi 
gereğince duruşmaya gıyabında bakılacağı hususu 7201 sayılı Kanuna 
göre davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10564 

Altındağ B i r inc i Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E . No : 1972/164 
K . No : 1973/52 
Çalmak suçundan sanık İmranlı İlçesi Dağyurdu Köyü 13 hanede 

nüfusa kaytılı Hasan oğlu Kiraz 'dan 20/10/1955 de doğma Kemal Kara
dağ'ın suçu sabit o lmakla T. C. K. nun 491/Ilk, 522,523/1,55/3, 493/1-
son, 522, 55/3, 59, 71, 74 üncü maddeleri gereğince 1 sene 5 ay 23 gün 
ağır hapis ve 13 gün hapis cezasına 5/3/1973 gün 1973/52 sayılı karar la 
yokluğunda hükmedilmiş, tebligat imkânı bulunamamış olmakla 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inc i maddeleri gereğince ilân 
yolu ile duyurulur. 10565 

lesi 
ma 

E . No : 1971/458 
K . No : 1972/407 
Dövmek suçundan sanık Diyarbakır İli Çınar İlçesi Akpmar Mahal-

110 hanede nüfusa kayıtlı Davut oğlu 1948 doğumlu Fikriye 'den doğ-
Burhanettin Katı'nın suçu sabit o lmakla T. C. K . nun 456/4 üncü 

maddesi uyarınca 3 ay hapis cezasına 20/11/1972 gün 1972/407 sayılı 
karar la yokluğunda hükmedilmiş tebligat imkânı bulunamamış olmakla 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inc i maddeleri gereğince 
ilân yolu ile duyurulur. 10566 

istanbul 6 nc i Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E . No : 1971/105 
K . No : 1972/287 
Başkan : Rasih Çerikcioğlu 8984 
Üye : Hu lus i Zeren 10129 
Üye : Mehmet Akuzun 12501 
Başkâtip : Kamuran Uysal 1925 
Gasp ve 6136 sayılı Kanununa aykırı davranıştan sanık ve suç ta

rihinde İğdır İlçesi Hakveis Köyü nüfusunda kayıtlı ve istanbul Zeytin-
burnu 48 Sokak No. 33 de oturur Abdülfes oğlu Gülseven'den olma 1947 
doğumlu Bayram E r o l hakkında yapılan duruşma sonunda ve 22/12/1972 
günlü oturumda, gasp suçundan beratine, ancak ruhsatsız kama bıçağı 
bulundurmaktan ve taşımaktan sabit olan eyleminden dolayı 6136 sa
yılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişen 15 inc i maddesi hükmü gere
ğince altı ay süre ile hapis ve ikiyüzelli l i r a ağır para cezaları ile ceza
landırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 nc i maddelerinin uygulanmasına 
yer olmadığına, suç aleti bıçağın T. C. K . nun 36 nc i maddesi hükmü 
gereğince zoralımına dair verilen 1972/287 sayılı karar sanığın adresle
rinde bulunmadığından PTT ve zabıta marifetiyle tebliğ olunamamıştır. 

Sanık Bayrak Ero l 'un gıyabında verilmiş işbu kararın 7201 sayüı 
Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete İle 
ilânen kendisine tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşerek infaz işle
min in yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 10568 
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Erzurum Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1972/277 
K. No : 1972/664 
Davacı: Selahattin Kaya, Ilıca Nahiyesi Esk i Mahalle Çamurlu 

Sokakta 
Suç: Darp hakaret 
28/4/1972 tarihli şikayetname üzerine yapılan muhakeme netice

sinde : 
Hüküm özeti: 
Davacı duruşmaya gelmediği ve mazerette biludirmediğinden eski 

hale getirme talebinde bulunmada muhtariyeti kaydiyle davanın C. M . 
U. K. nun 361 inci maddesi gereğince düşürülmesine 450 kuruş masrafın 
tahsiline 13/9/1972 günü karar verilmiştir. 

Davacı adresinde bulunmadığından adına ilânen tebligat yapılma
sına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılma
sına dair iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2768 

E . N o : 1972/194 
K. N o : 1972/963 
Sanık: Ahmet Akkaya (Özer) Ahmet ve Refie'den doğma 1947 do

ğumlu Haymana Kazası Yenice Bucağı BostanrjÖyük Köyünden Kars 
İli Cemalbey Sokak 280 de 

Suç: Hırsızlık 
Suç ta r ih i : 20/3/1972 
Tevkif tarihi 21/3/1972 
Tahliye t a r ih i : 1/9/1972 
24/3/1972 tarih 161 sayılı iddianame ile açılan davanın yapılan mu

hakemesi sonunda: 
Hüküm özeti: 
Eylemine uyan T. C. K. nun 491/3, 62, 522/1, 525, 40 mcı maddeleri 

gereğince dört ay müddetle hapsine, bu kadar müddetle gözetim cezası 
altında bulundurulmasına, 182 l ira 45 kuruş masrafın tahsiline 25/12/1972 
tarihinde karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına 
neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
dair iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2767 

Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1971/604 
K. No : 1972/616 
Maznun : Yücel Deveoğlu, Zeki oğlu Ayşe'den olma 27/12/1947 do

ğumlu Erzurum Alibezirgan Köyünden halen Lalapaşa Mahallesi Kemer-
altı çıkmazı No. 14 

Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç ta r ih i : 15/12/1971 
Tevkif t a r ih i : 15/12/1971 
Tahliye t a r ih i : 31/12/1971 
C. Savcılığının 15/12/1971 tarih 1688 sayılı iddianamesiyle 3005 sa

yılı Kanuna tevfikan açılan davanın yapılan muhakemesi sonunda: 
Hüküm özeti: 
Eylemine uyan 6136, 1308 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi gere

ğince bir sene hapis 500 l ira ağır para cezası, 
Mermilerin müsaaderesi, tabancanın Rukiye Istanbullu'ya iadesi 
6085 sayılı Kanununun 60/E maddesi gereğince altı ay ehliyetin geri 

alınması, mevkufiyetin cezadan mahsubu, 34 l i ra 50 kuruş masrafın tah
siline dairdir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adma ilânen tebligat yapılmasına 
neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
dair iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2457 

E . No : 1969/454 
K. No : 1972/674 
Maznun: Bahattin Tutal, Kahraman oğlu Hüsna'dan olma 10/2/1946 

doğumlu Akçadağ Doğanlar Köyünde mukim 
Suç: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet 

vermek. 
Suç tarihi : 18/7/1967 
C. Savcılığının 26/7/1969 tarih 394 sayılı iddianame ile açılan dava

nın yapılan muhakemesi neticesinde: 

Hüküm özeti: 
Eylemine uyan T.C.K.nun 459/2, 501. S. K. 647 S. K. nun 4/1, 6 ncı 

maddeleri gereğince y i rmi ik i gün hapis 125 l i ra ağır para cezası,* cezanın 
beher günü 10 ar liradan tahvilen içtimaen 345 l ira ağır para cezası ve 
tecil, 315 l ira 50 kuruş masrafın tahsiline 27/12/1972 günü karar veril
miştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılması
na, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılma
sına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2458 

Ordu - Ulubey Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/241 
Davacı Adem Yılmaz tarafından davalılar Yücel, Yılmaz ve arka

daşları aileyhine açılan men'i müdahale davasının yapılan açık duruş
masında : 

Bunca aramalara rağmen bulunamayan ve yenileme dilekçesi teb
liğ edilemeyen davalı Mehmet Yılmaz'a yenileme dilekçesi ile 6/11/1973 
saat 9.40 olan duruşma günü ilânen tebliğ olunur. 10487 

Trabzon Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/939 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekil i Avukat Semiha Algan tara

fından davalı Kemal Baydal aleyhine açılan alacak davasının yapılan 
muhkemesi sırasında: 

Davalı Kemal Baydal'ın adresinin meçhul olması sebebiyle dava di
lekçesi Resmî Gazete ile kendisine ilânen tebliğ edildiği halde duruş
maya gelmediğinden, adına gıyap kararı çıkarılmasına karar verilerek 
duruşma 11/9/1973 Salı saat 9.00 a bırakılmıştır. 

7201 sayılı Kanun hükümlerine göre keyfiyet gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10492 

Eskişehir Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden: 

E . No : 1972/192 
K . N o : 1973/349 
Davacı Gülsüm Saraç vekili Avukat Necati Güler tarafından Men

gen Göksu Nahiyesinde mukim davalı Metin Saraç aleyhine açılan bo
şanma davasında Mahkememizin 29/5/1973 günlü ve yukarıda numarası 
yazılı ilâmla Zonguldak Ereğli Hasbeyler Köyü Cilt 15 sahife 142 hane 
25 de kayıtlı Gülsüm Saraç'm kocası Metin Saraç'dan Boşanmasına ço
cukları 12/3/1968 Sevim Saraç'm 16/7/1969 doğumlu Sinan Saraç'm vela
yetinin davacıya verilmesine, davalının her ayın 15 inci günü çocuklarını 
görebilmesine, şahsi münasebetin bu suretle tesisine, 650 l ira vekalet 
ücretinin 388,75 l ira mahkeme masrafının davalıdan alınmasına 29/5/1973 
tarih ve numarası yukarıda yazılı bulunan karar ile hüküm verilmiştir. 
Davalının semti meçhulda bulunması nedeniyle davetiye ve gıyap kararı 
kendisine ilânen tebliğ edilmiş olduğundan bu hükmünde ilânen tebli
ğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün temyiz müddeti 
15 günde bekleme müddeti olmak üzere davalının kanun yoluna başvur
madığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş olacağı lüzumlu ilâm teb
liği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

10493 

Menemen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/178 
Davacı Ender Akorman tarafından davalı Yaşar Akorman aleyhine 

açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında. 
Davalı adına çıkarılan davetiyenin adresinde bulunmadığından ba

hisle iade olunduğu, gerekli zabıtaca adres tahkiki yapıldığı halde yinede 
davalının adresi tespit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına 
mahkemece karar verilmiştir. 

Duruşma 8/10/1973 Pazartesi günü saat 10.00 a bırakılmıştır bu 
gün için davalının duruşmaya gelmesi veya bir vekil göndermesi, aksi 
halde hakkında gıyap kararı verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 10496 
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Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1973/75 
K . No : 1973/443 
Karar T. : 19/6/1973 
Davacı : K . H . 
Sanık: Fezi Çetin, Sabri oğlu Belkise'den olma, 1955 doğumlu Bin

göl'ün Dereköyü nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Hırsızlık 
Suç T. : 4/6/1971 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. nun 

492/1, 522, 55/3, maddeleri gereğince sekiz ay hapis cezası ile mahkû
miyetine dair yukarıda tar ih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi meç
hu l bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân ta
rihinden 15 gün zarfında kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde hük
mün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

10558 

E . No : 1969/922 
K . No : 1973/472 
Karar T. : 25/6/1973 
Davacı : K . H . 
Sanık: Enver Ataoğlu, Mehmet H a l i l oğlu Fatma'dan olma, 1951 

doğumlu, Mard in İli Şehidiye Mahallesi nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Dolandırıcılık 
Suç Tar ih i : 17/10/1969 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. nun 

503/1, 522, 55/3, 647. S. K . 4, 6 nc i maddeleri gereğince 383 l i ra 30 kuruş 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tar ih ve sayısı yazılı 
karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle 
ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna baş 
vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen 
tebliğ olunur. 10559 

E . No : 1973/495 
K . No : 1973/462 
Karar T. : 22/6/1973 
Davacı : K . H . 
Sanık : Hamit Yılmaz, Tevfik oğlu Rabia'dan olma, 1960 doğumlu 

Genç İlçesi Bulgur lu Köyünden. 
Suç : Tekel Kaçakçılığı 
Suç T. : 27/4/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. nun 

1918 S. K. 25/3, son, T.C.K. nun 54/3, 59, 647 S. K. 4 üncü maddesi gere
ğince 825 l i ra ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair yukarıda tar ih 
ve sayısı yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edil
mediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun 
yoluna baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar ve
rildiği ilânen tebliğ olunur. 10560 

E . No : 1970/920 
K . No : 1973/496 
Karar T. : 10/4/1973 
Davacı : K . H . 
Sanık: Şehmus Sağlam, Kad i r oğlu 1937 doğumlu, Urfa İli'nin Yu

suf Paşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Mütecaviz sarhoşluk 
Suç T. : 21/12/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. nun 

"î72, 647. S. K. 4, 6 nci maddeleri gereğince üçyüz l i ra hafif para ceza
i y l e mahkûmiyetine dair yukarıda tar ih ve sayısı yazılı karar sanığın 
ıdresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle ilânen tebliğine 
ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna baş vurulmadığı tak-
i irde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

10561 

E . No : 1971/307 
K. No : 1973/493 
Karar T. : 28/6/1973 
Davacı : K . H . 
Sanık: Abdülaziz Açıkgöz, Semdin oğlu Hatice'den olma, 1948 do-

*umlu Dicle İlçesi Şülbetanı Köyü 

Suç : Yaralamak 
Suç T. : 30/10/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. nun 

456/1, 457, 463 üncü maddeleri gereğince dört ay hapis cezası ile mah
kûmiyetine dair yukarıda tar ih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi 
meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân 
tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde hük
mün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

10562 

E . No : 1972/264 
K . No : 1972/1125 
Kara r T. : 28/12/1972 
Davacı : K . H . 
Sanık: Şittihanı Toprak, İbrahim kızı Fatma'dan olma, 1331 do

ğumlu E r u h İlçesi Gölgelikonak Köyü nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Gümrük kaçakçılığı 
Suç T. : 14/3/1972 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden, T.C.K. nun 

1918 S. K. 25/3, son, T.C.K. nun 59, maddeleri gereğince 5 ay hapis, 571 
l i ra ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair yukarıda tar ih ve sayısı 
yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği 
cihetle ilânen tebliğine, ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yolu
na baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildi
ği ilânen tebliğ olunur. 10563 • 

Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/593 
K. No : 1973/18 
Maznun : Asım Cananoğlu, Na im oğlu Behice'den olma 2/3/1955 do

ğumlu Ilıca Bucağı Adaçay Köyünden, istanbul - Taks im Kocatepe Ça
rık Sokak 10 da 

Suç : Yankesici l ik suretiyle hırsızlık 
Suç t a r i h i : 16/4/1967 
Tevkif t a r i h i : 25/11/1972 
Tahliye t a r i h i : 20/12/1972 
C. Savcılığının 14/4/1967 tar ih 450 sayılı iddianamesiyle açılan 

davanın carî muhakemesinde: 
Eylemine uyan T. C. K . nun 492/6, 7, 522, 523/1, 54/3, 59, 40 ıncı 

maddeleri gereğince 4 ay 5 gün hapsine ve cezanın teciline, 27 l i ra 50 
kuruşun masrafın tahsiline 31/1/1973 tar ih aynı sayı ile karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılma
sına, neşri tarihinden it ibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılma
sına, dair işbu karar özeti tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

2769 

Akşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/145 
Davacı, Akşehir Kazasının Altınkalem Mahallesinden Ayşe Dudu Çi-

mendere tarafından, davalı Akşehir Kazasının Çimendere Köyünden Mü
min oğlu 1339 doğumlu Mustafa Çimendere aleyhine zina sebebiyle 

açmış olduğu boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında: 
Davalı Mustafa Çimendere'nin duruşma günü olarak adına çıkarılan 

davetiyesine gösterilen adreste bulunmadığından geriye çevrilmiş bu 
suretle davetiyenin kendisine tebliği imkansızlaştığmdan ve adı geçenin 
halende adresi bel l i olmadığından davetiye yerine ka im olmak üzere 
duruşma gününün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş ve 
11/6/1973 gün ve 14561 sayılı Resmî Gazete ile ilânen duruşma günü teb
liğ edilmiş olup, bu kerre 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 uncu 
maddesi gereğince Resmî Gazete ile gıyap kararı yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebliğine ve duruşmanın bırakıldığı 25/9/1973 Salı günü ve saat 
9.00 da bizzat bulunması veya b i r veki l göndermesi hususu ilânen tebliğ 
olunur. 10491 

• 
Demirc i Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
Adlarına ilânen davetiye çıkartılan davalılardan Beki r (Ebubekir) 

Otuzoğlu varislerinden Dürüye ve Fatma Otuzoğlu duruşmaya gelme
diklerinden Mahkememizin 1969/101 esasına kayıtlı davanın duruşma
nın atılı olduğu 29/8/1973 günü saat 10.20 de bizzat hazır bulunmaları 
veya kendilerini b i r vekille temsil ettirmelerine, gelmediklerinde duruş
manın gıyaplarmda yürütülmesine karar verileceği gıyap kararı yerine 
ilân olunur. 10488 
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Ankara 9 uncu Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1970/134 
K/ No : 1973/393 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 12/4/1973 tarihli ilâmı ile< T. 

C. K. nun 491/3, 62, 522,. 525, ,647 S. K. nun 6 ncı .maddeleri gereğince 
ik i ay y i rmi gün hapis 2 ay y i rmi gün emniyeti gözetim cezası ile. hü
kümlü Musa oğlu 1936 doğumlu Derviş Demir hakkındaki gıyabî ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ «dilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı ge
çen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir, tarihin
den itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 10570 

E . N o : 1972/558 
K. No : 1973/388 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/4/1973 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nun 491/ilk 522, 55/3, 647 S. K. 6 ncı maddeleri gereğince B i r ay on 
gün hapis cezası i le (hükümlü .Alirıza oğlu 1956 doğumlu Muzaffer Özlü 
hakkındaki gıyabı ilgan bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine ,tebliğ edilemediğinden 7201 .sayılı Tebligat • Kanununun 29 uncu 
maddesi gerşğince f açlı gşçen ̂ hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının^neşir t a r i J j H i d e n i t i b a r e n 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 10571 

E , N o : 1973/536 
K. No : 1973/638 
Emirlere riayetsizlik suçundan mahkememizin 12/6/1973 tarihli 

ilâmı ile T. C. K. nun 526 ncı maddeleri gereğince ikiyüzelli l i ra hafif 
para cezası ile hükümlü A l i oğlu 1931 doğumlu Ferit Yiğit hakkındaki 
gıyabî ilânv bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğimden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir, tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 10572 

E . No : 1973/536 
K . N o : 1973/638 
Emirlere riayetsizlik suçundan mahkememizin 12/6/1973 tarihli 

ilâmı ile T. C. K. nun 526 ncı maddeleri gereğince ikiyüzelli l i ra hafif para 
cezası ile hükümlü Etem kızı 1936 doğumlu Güngör Günışık hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun.-29 uncu maddesi: ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine»hUküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğe edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 10573 

Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . NO: 1972/867 
K. N o : 1973/231 
Karar t a r ih i : 12/4/1973 
Davacı: K. H . 
Sanıklar: Alaaddin Vesek, Kadir oğlu Müzeyen'den olma 1952 do

ğumlu Malatya İli Sancaktas Mahallesi nüfusunda kayıtlı. 
Suç: 6136 şaytfı Kanununa muhalefet 
Suç ta r ih i : 20/^8/1972 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 6136 S. K. 

nun 15 T. C. K. nun 59, 36 ncı cadde ler i gereğince 5 ay hapis 208,30 
l i ra ağır para cezası ile ^ mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı 
yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği 
cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği 
ilânen tebliğ olunur. 

10553 

E . N o : 19t3/161 
K . N o : 1973/603 
Karar t a r ih i : 26/4/1973 
Davacı; K. H . 
Sanıklar: Hasan Çelik Hal i t oğlu 1960 doğumlu 

tihpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı 

Suç: Sarhoşluk 
Suç ta r ih i : 23/1/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 571, 647 s . K. 6 ncı maddesi gereğince el l i l i ra haiftpar-a cezası ile 
mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi 
meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân 
tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hük
mün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

105Ş4 

E . NO : 1973/275 
K . NO : 1973/400 
Karar t a r ih i : 4/6/1973 
Davacı: K. H . 
Sanıklar : Mustafa Gökkıyas, A l i oğlu Hatice'den olma 1945 doğumlu 

Siverek İlçesi Hayriye Mahallesi nüfusunda kayıtlı 
Suç: Ticaret amacı ile tekel kaçakçılığı 
Suç ta r ih i : 6/3/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 S. K. 

nun 25/3, son, T. C. K. nun 59, 647 S. K, nun 4 üncü maddeleri gereğince 
1.560 l ira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sa
yısı yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edileme
diği cihetle ilânen tebliğine ve ilân' tarihinden 15 gün zarfında kanun 
yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar ve
rildiği ilânen tebliğ olunur. 10555 

E . No : 1973/439 
K. N o : 1973/412 
Karar t a r ih i : 8/6/1973 
Davacı: K. H . 
Sanıklar: Şehmus İnci, Mustafa oğlu Ayşe'den olma 1326 doğumlu 

Bismi l İlçesinin Kâğıtlı Köyü. nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Ticaret amacı ile tekel kaçakçılığı 
Suç ta r ih i : 5/4/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 S. K. 

nun 25/3, son, T. C. K. nun 59, 647 S. K. nun 4 üncü maddeleri gereğince 
1.817 l i ra 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair yukarıda 
tarih ve sayısı yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ 
edümediği cihetle ilânen tebliğine ve Hân tarihinden 15 gün zarfında 
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine ka
rar verildiği ilânen tebliğ olunur. 10556 

E . No : 1973/21 
K . N o ; 1973/398 
Karar ta r ih i : 4/6/1973 
Davacı: K. H . 
Sanıklar: Fi l i t Bozdağ, Derviş oğlu Neno'dan olma, 1931 doğumlu 

aslen İğdır İlçesi Merkez Çiko Köyü nüfusunda kayıtlı. 
Suç: Tekel kaçakçılığı 
Suç t a r ih i : 1/1/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 S. K. 

nun 25/3, son, T. C. K . nun 59 uncu maddeleri gereğince 5 ay hapis, 
225 l i ra ağır para cezası île mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı 
yazılı karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği 
cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği 
ilânen tebliğ olunur. 10557 

Geyve Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/6 
Geyve Çınardibi Köyünden Faik Kuyumcu tarafından davalı Ruhi 

Kuyumcu ve Mual la Nimet Kuyumcu aleyhlerine açılan nesebin reddi 
davasında: 

Davalılardan Mualla Nimet Kuyumcu'nun tebligata salih adresinin 
tespit edilememesi sebebiyle dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilânın 
tebliğine mahkemece karar verildiğinden, duruşma 12/9/1973 saat 9,00 
a talik edilmiştir. 

B u sebeple 12/9/1973 saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmanız lü
zumu davetiye ve duruşma günün tebliği yerine ka im olmak Üzere ilâ-
nen tebliğ olunur» 
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Kahraman Maraş Kız İlkösretmen Okulu Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılan maddeler 21 Ağustos 1973 Salı günü 
okulda toplanacak Satın A lma Komisyonu eîi ile saat 10.00 da 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılacaktır. İsteklilerin ticaret odası vesikası ile geçici teminatlarını ih
tiva eden kanunî şekilde hazırlayacakları teklif zarflarım ihale günü saat 
9.00 a kadar Komisyona vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Şartnameler her gün okulda görülebilir. 

C i n s i 

Koyun eti 
Sebze ve meyve 
Ekmek 
Tavuk eti 
Fıstıklı baklava 
Tulumba tatlısı 

Miktarı 

10.000 ki lo 
46 kalem 

60.000 ki lo 
2.000 kilo 

700 ki lo 
1.000 ki lo 

M . bedeli 
L i r a K r . 

225.000,— 
189.800,— 
114.000,— 
40.000,— 
12.250,— 
6.000,— 

G. teminatı 
L i r a K r . 

12.500,— 
10.740,— 
6.950,— 
3.000,— 

919,— 
450,— 

10521 / 1-1 

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

S i rke l im i z yıkama ve k u r u temizleme tesisleri 3 yıl süre ile 
k i raya veri lecektir 

1 — Kapalı zarf la tekl i f a lmak suretiyle şirketimiz yıkama ve 
k u r u temizleme tesisleri 3 yıl süre ile k i raya veri lecektir . 

2 — Tekl i f ler in en geç 13/8/1973 günü saat 16.00 ya kadar (Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. îç Alımlar Müdürlüğü Kdz . Ereğli) 
adresinde bulundurulması lâzımdır. 

3 — Söz konusu yıkama ve k u r u temizleme tesislerinin kira lan
ması i le i lgi lenen f i rmalar antetl i kâğıtlarına yazılmış b i r dilekçe i le 
müracaatta bulunarak İdarî ve Teknik Şartnameleri yukarıdaki ad
resten bedelsiz temin edi lebi l ir . 

4 — Şirketimiz işbu k i ra lama işini yapıp yapmamakta veya di
lediğine k i ra lamakta serbesttir. 10523 / 2-1 

Arguvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/193 

Davacı Sosyal Sigortalar K u r u m u veki l i Avukat Yavuz Kafalı tara
fından davalılar Elazığ Vilayetinden As im Göl vs. arkadaşları aleyhine 
Mahkememize açılan tazminat davasının yapılan aleni duruşması so
nunda verilen ara kararı gereğince: 

Davalılardan yaşları küçük bulunan Mehmet Yücel, Demet Yücel 
ve Nimmet Yücel'e velayeten anneleri Latife Yücel'e 29/3/1973 tar ih l i 
celse için tebligat çıkartılmış bunca aramalara rağmen bulunamadı
ğından tebligatın Resmî Gazte ile yapılarak bu defa duruşmanın atılı 
bulunduğu 23/8/1973 günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulunmasının 
davetiye yerine ka im olmak üzere temini tebliğen ilân olunur. 

10486 

Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemizin Karayokuş, Tepebaşı ve Balaban stablize yo l kenarı satış depolarında mevcut cem'an 2493.461 M 3 , muhtelif cins tomruk 
ve direk 64 part i halinde, Şarapnel Bölgesi 5 No. lu bölme orman içi ham kamyon yolu kenarında 71 ster yarma kayın sanayi odun 1 part i halinde, 
% 25 bedeli peşin, % 75 bedeli ise % 9 faizi peşin tahsil edilmek kaydiyle müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında Uç ay vadeli olarak ve 
10 Ağustos 1973 tarihine rastalayan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. 

S A T I L A C A K E M V A L İ N 

Part i M i k t a r ı M . bedeli % 7,5 tem. 
Cinsi , nev'i ebadı ve evsafı adedi adet M 3 . D m ' . L i r a K r . L i r a K r . 

Kayın tomruk K. B . II. S. Kİ. 2 319 71.487 450,— 2.412.69 
» » K . B . III. S. Kİ. 2 574 132 343 350 — 3.474.01 
» » N . B . II. B . Kİ. 1 31 9.945 525,— 391,58 
» « N . B . III. S. Kİ. 3 3^0 iris KAZ, 4r>H,— 3 44 
» » K . B . Tl. S. İn. 5 2009 189, Q69 375,— 5.146,— 
» » K . B. III. S. İn. 3 1340 118 017 300,— 2.655.39 
» » N . B . II. S. İn. 6 2538 418.673 450,— 14.130,22 
» » N . B . III. S. İn. 4 1<"U 13"? 172 3^0 — 3 4Q7 77 

Kayın Maden direk 4 3980 168 658 200 — 2W> 87 
Kayın Sanayi odun (Yarma) 1 — 71 Ster 90,— 479.25 
Mese tomruk K . B . II. S. İn. 1 734 63 716 330.— 1.576.97 

» » K . B . III. S. İn. 1 156 12 812 250,— 240.23 
» » K . B . II. S. KI . 4 750 155 fW0 395,— 4.5<»4.54 
» » K . B . III. S. Kİ. 3 534 125.309 285 — 2.678.48 
» » N . B . II. S. İn. 5 1620 269 251 385 — 7.774.60 
» » N . B . III. S. İn. 2 547 78 844 310,— 1.833.12 
» » N . B . III. S. Kİ. 1 116 35 151 360,— 949,08 
» (Saçlı) K . B . III. S. 2 367 77.875 200 — 1.168.13 
» (Saçlı) N . B . III. S. 1 88 19 957 250 — 374.19 

Kavak tomruk K. B . III. S. İn. - Kİ. 1 59 7.512 200,— 112.68 
Kızıl tomruk K. B . III. S. İn. 1 86 8.337 225,— 140,69 

» » K . B . II. S. Kİ. 1 38 6.769 300,— 197.30 
» » N . B . II. S. İn 1 158 25.454 275,— 325,20 
» » N . B . III. S. İn. 1 83 13 « 7 3 ?"»0.— ?sn 12 
» » N . B . II. S. Kİ. 1 143 41.979 350,— 1.101.94 

Gürgen tomruk K. S. II. S. 1 62 9.831 350,— 258.06 
» » K . B . III. S. 1 137 19.713 275,— 406.58 
» » N . B . III. S. 1 42 7 327 325,— 178.59 

Mese Madendirek 3 1939 108.525 225,— 1.831,36 
Kavak Maden direk 1 434 22 704 175,— 297.99 
Kızılağaç Maden direk 1 317 20.313 175 — 266,61 

Toplam 65 20902 2564.461 65.151,36 
2 — Yukarıda müfredatın b i r inc i grubunda kayıtlı kalın kutur lu kayın tomrukların ihalesine sadece kontrplak ve kaplamacılar iştirak ede

bi l ir ler, ik inc i gruptaki ince kutur lu kayın tomruk - direk ve sanayilere kontrplak ve kaplama dışında kalan kayın sanayiciler, üçüncü grupta ka
lan meşe ve di&er cins emvale kereste t icareti yapanlar, kereste imalâthanesi olanlar, inşaat yaptıran gerçek ve tüzel kişiler ve küçük sanat er
babı iştirak edebilir. 

3 — İsteklilerin almak istedikleri part i ler in geçici teminatlarını 10/8/1973 günü saat 12.00 ye kadar yatırmaları, banka teminat mektubu vere
cek olanların mektuplarında İşletme adını bel irtmeleri lâzımdır. 

4 — Satışla i lg i l i şartname ve part i müfredat cetveli Ankara Orman Genel Müdürlüğü - istanbul , Adapazarı, Bo lu ve Zonguldak Orman Baş
müdürlükleri ile is tanbul - Çatalca - Vize ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirt i len gün ve saatte i lk teminat makbuzları ile bir l ikte Komisyona müracatları ilân olunur. 10522 /1-1 
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Ankara Sular idares i Genel Müdürlüğünden: 

1 — Süzgeç 4 gözlü kompar tman binasının mermer kap lama işi 
kapalı zar f usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 144.273,45 l i r a olup geçici teminatı 8.463,67 l i ra
dır. 

3 — iha le ile i lg i l i dosya ve şartnamesi mesai saatleri içinde ida
remiz Emanet Komisyonluğunda görülür. 

4 — iha les i 31/7/1973 günü saat 16.00 da yapılacaktır. Ancak ka
palı zarfların ihale saatinden 1 saat evvel komisyona ibraz edi lmesi 
şarttır. 

5 — Teminat vermiyen ve kapalı zarfını geç verenler komisyonca 
kabul edilmezler. 

6 — idare 'haleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 10410 /3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 12 nc i Bölge 
Müdürlüğünden: E R Z U R U M 

1) Eks i l tme şartnamesi ekl i özel ve teknik şartnamelerde belir
t i len Bölgemiz Araştırma Laboratuvarı yapım işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2) Muhammen bedeli 1.103.199,96 TL. olup, geçici teminatı 46.846 — 
T L . sidir . 

3) İhale 6/8/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Karayolları 12 nc i 
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

4) İhale dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Bölgemiz Mal
zeme Amirliğinde görülebilir. 

5) İlgililerin ihaleden b i r gün öncesine kadar B grubu müteah
hit l ik karnesi ve şartnamede yazılı belgelerle Bölgemiz Belge Komis
yonuna müracaat edip yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6) İlgililerin ihale gün ve saatinden 1 saat öncesine kadar 2490 
ve özel şartname esaslarına göre hazırlıyacakları zarfları İhale Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabi l i vermeleri şarttır. 

7) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
10282 /4-3 

Türkiye Kömür İşletmeleri K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca 5 adet Buldozer satın alınması düşünülmektedir. 
277 - H - 070 No. l u AID Kredis inden finanse edilecek b u ihtiyacımıza 

ait 115-EKD/4290 referanslı şartnameler yazılı müracaat karşılığında ve 
100,— TL. ücretle saat 9.30-11.30 arasında Satın A lma Dairesi Başkanlı
ğımızdan talep edilebilir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
10514/1-1 

Kurumumuzca b i r adet Trai ler Çekicisi satın alınacaktır. 
B u ihtiyacımız için Türk Hükümetince kabule şayan b i r proje kre

disi tekl i f i halinde b u durum ayrıca değerlendirilecektir. 
115-GL/2850 referanslı şartname saat 9.30-11.00 arasında, yazılı 

müracaat ve 150,— TL . karşılığında Satın A lma Dairesi Başkanlığımızdan 
talep edilebilir. 

Tekli f lerin en geç 5 Eylül 1973 saat 17.30 a kadar Kurumumuzda bu
lundurulması gereklidir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
10515 / 1-1 

Altıntaş Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce ait olup ihtiyaç dışı kalmış bulunan 2 adet Deutz 
marka 24 Ps gücünde, 2 s i l ind ir l i , 1000 devirl i , radyatör soğutmalı motor 
ile 2 adet E l i n marka 16 K V A gücünde 1000 devirl i Generator ve 1 adet 
Waukesha diesel engine marka 135 model, 69 Ps gücünde 6 s i l indir l i , 1200 
devirl i radyotör soğutmalı seyyar dizel grubu 2/8/1973 tarihine tesadüf 
eden Perşembe günü saat 14.30 da Belediye binasında toplanacak Encü
men huzurunda kapalı zarf usulüne göre arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Deutz Dizel Grupları ile E l i n marka Generatörlerin her b i r i 
nin kıymeti 18.000 l i ra olup seyyar dizel grubunun kıymeti 25.000 liradır. 

3 — Dizel grupları ayrı ayrı satılacağı gibi toptan da satılabilir. 
4 — Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Başkan

lığında görülebilir. Postada gecikme nazara alınmaz. 
5 — Her üç motorun da revizyona ihtiyacı vardır. 

10524 / 4-1 

Ankara C. Savcılığından : 

1 — 99.998,75 l i ra keşif bedelli Ankara Adalet Binasının Kalor i fer 
tesisat onarım işi 2490 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca 23/7/1973 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — B u işin geçici teminatı 6.250,— liradır. 
3 — Onarım şartnamesi mesai saatleri dahilinde Savcılık Kalemin

de görülebilir. 
4 — İhale 8/8/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Savcılık Başyar

dımcısı odasında teşekkül edecek Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını, Bayındırlık Müdürlüğünden 

alacakları iştirak belgesi ile bir l ikte diğer belgelerin ihale saatinden b i r 
saat evveline kadar Komisyona vermeleri zorunludur. 

6 — Komisyon eksiltme sonunda ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
İlân olunur. 10525 / 4-1 

Ankara Altıncı Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

1968/516 
Davacı: K . H . 
Sanık: Şeyh Mehmet Doğan, Mehmet oğlu, Huriye'den doğma 

1341 doğumlu Çankaya Demirlibahçe 206 hanede kayıtlı (Elbistan'ın 
Köprübaşı Köyünden naklen gelmişte) İçcebeci Uzun Gemiciler Sokak 
Uzun Selvi Sokak No. 4/1 de oturur, evli i k i çocuklu emekli yüzbaşı 

Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç t a r i h i : 9/8/1968 
Sanık A l i Kemal Aksoyun tabancaları Zübeyir Osman'dan aldığı 

mermiler i sattığı ve Zübeyir ile A l i Kemal ' in tabanca ve mermiler i ruh
satsız olarak bulundurdukları ve bu satışa sanık Mehmet Doğan'm ta
vassut eylediği anlaşılmakla hareketlerine uyan 6136 sayılı Kanununun 
13 üncü maddesine göre her b i r in in ayrı ayrı altışar ay hapis, 200 er 
l i ra ağır para cezasıiletecziyelerine 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
göre cezalarının teciline dair verilen 20/12/1972 tar ihl i hüküm gıyabî 
olup bunca aramalara rağmen bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 27, 28 inc i maddeleri gereğince işbu hüküm hulasasının 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine kararın bir suretinin mahkeme divan
hanesine asılmasına aynı Kanununun 31 inci maddesi gereğince ilân ta
rihinden it ibaren onbeş gün tebligatın yapılmış sayılmasına karar ve
r i ld i . 10569 

Ankara B i r inc i Su lh Ceza Hâkimliğinden: 

1973/628 
1973/491 
Evamire Ademi riayet suçundan sanık Fatma Cebecioğlu hakkında 

Mahkememizce verilen 12/6/1973 tar ih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı 
geçenin adresinin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığır 
işbu ilân tarihinden it ibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yolla 
rma başvurmadığı takdirde gıyabî hüküm kendisine tebliğ edilerek ke 
sinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kamı olmak üzere ilânen teblif 
olunur. 10575 

Bo lu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/226 
Davacı Ahmet İhsan Ökmen, Hayriye Babür ve M . İlhahan ökmeı 

vekil leri Avukat Caner Yücel tarafından İbrahim kızı Sıddıka, Raşit 
kızı Ayşe, Hazinei Maliye ve Belediye Başkanlığı aleyhine ikame oluna* 
tescil davasının yapılan duruşması sırasında: 

Bo lu Akpınar Mahallesi 154 Kütük ve 6 parsel numaralı taşınma 
maliklerinden İbrahim kızı Sıddıka, Raşit kızı Ayşe'nin adresleri meı 
hul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya ge 
medikleri , kendilerimde b i r vekille temsil ettirmediklerinden gıyap k a n 
rının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İbrahim kızı Sıddıka, Raşit kızı Ayşe duruşmanın muallak bunu 
duğu 5/10/1973 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmanız veya keı 
diniz i b ir vekille temsil ettirmediğiniz ahvalde duruşmanın gıyabınız" 
devam edeceği gıyap kararının tebliğine k a i m Qlmak üzere tebliğ olunu 

1048? 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Grup T. bedeli G. teminatı 
No. C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr . 

I. Küçük boy civata 138 Kalem 749.880— 33.745,20 
II. Büyük boy Civata 63 » 595.627,— 27.575,08 

III. Somun 20 » 140.000.— 8.250 — 
73-2611- 1 dosya numaralı yukarıda yazılı makina civata ve so

munlarının hizalarında "gösterilen tahminî bedel ve geçici teminatları 
üzerinden üç grup halinde imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 10/8/1973 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak 
isteyen firmalar, jşin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâ
ğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi 
A Blok 7 nci Kat 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname 
bedeli 20,-— TL. olup, makbuz karşılığı alınır. 

İstekliler, gruplardan birine, ikisine veya hepsine birden teklif ve
rebilirler. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarım şartnamede istenen 
belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
, vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

9951 4-3 

Tahminî bedeli 112.000— TL. geçici teminatı 6.850— TL. olan 
73-2611-2 dosya numaralı 160.000 adet trafik işaret levhaları montaj 
civata ve somunlarının imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 14/8/1973 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak 
isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı 
kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi 
A Blok 7 nci kat 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname 
bedelsiz olarak verilir. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu ve şartnamenin her 
sahifesini imza ederek dış zarf içerisine koymak şartiyle t hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 10171 /4-2 

Tahmini bedeli 485.290,— TL., geçici teminatı 23.161,60 TL. olan 
73 - 2052 - 2 dosya numaralı 23 kalem fren ve debriyaj balatalarının imal 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 16/8/1973 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname 
almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten baş
lıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Si
tesi A Blok 7. Kat, 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname 
bedeli 10.— TL. olup, makbuz karşılığı alınır. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış 
zarf içerisine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, ek-
siltmemeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Posiada gecikmeler kabul edilmez. 
Duyurulur. 10200 / 4-2 

Tahmini bedeli 583.000,— TL. geçici teminatı 27.070.— TL. olan 
73-2714-1 dosya numaralı 18000 Kg . sentetik turuncu otomobil boyası, 3000 
Kg . astar boya ve 4000 Kg. tiner'in imal ettirilerek satın alınması kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 9/8/1973 Perşembe günü saat 16.00' da Ankara'da Kara
yolları Genle Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname al
mak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı 
kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A 
Blok 7. kat 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname bedeli 
10,— TL. olup, makbuz karşılığı alınır. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, ve alınan şartnamenin 
her sahifesini imza ederek dış zarf içerisine koymak şartiyle hazırlıya-' 

cakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 9952 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden : 

Şartnamesinde belirtilen ve şartnamesi uyarınca Bölgemizin muh
telif yerlerdeki işyerlerine lüzumlu ve cem'an 537 ton linyit kömürünün 
satın alınması işi, 161.100,— l i ra tahminî bedelle 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 14 Ağustos 1973 Salı günü saat 11 — de Bölge Müdürlüğü Malzeme 
Servisinde Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 9.305,— 
liradır. 

B u işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şube Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2 nci, istanbul-Kü
çükyalı'da 1 inci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye girecekle
r in geçici teminat, 1973 yılı ticaret ve sanayi 'odası vesikası, vekâleten 
ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu tak
dirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirkülerini veya vekâletna
mesini ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet bel
gelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazır
layacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı 
itibare alınmaz. Duyurulur. 10172/4-2 

Grup Miktarı T. bedeli G. tem. 
No. C İ N S İ Kalem L i ra K r . L i ra K r . 

I. Palet pimleri 5 298.450,— 15.688,— 
II. Palet burçları 6 496.600,— 23.614,— 

III. Makara ve istikamet tekeri milleri 10 537.720,— 25.258,80 

73 - 2061 - 2 dosya numaralı yukarıda yazılı traktör ve ekskavatör 
malzemelerinin hizalarında gösterilen tahmini bedel ve geçici teminat
ları üzerinden üç grup halinde imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf 
usulü ile eksilemeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 8/8/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname al
mak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı 
kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi 
A Blok 7 nci kat 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname 
bedeli 50,— TL. olup, makbuz karşılığı alınınr. 

İstekliler, gruplardan birine, ikisine veya hepsine birden teklif ve
rebilirler. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını şartnamede istenen 
belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine 
kovmak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarmı eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ve
receklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur, 

9902 / 4-4 

Yıldırım Beyazıt Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Yıldırım Beyazıt Sanat Enstitüsünün onarımı işi 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre eksütmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli (155.314,49) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yıldırım Beyazıt Sanat Enstitüsü binasında 

6/8/1973 Pazartesi günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 _ B u işe ait eksiltme dosyası hergün mesai saatleri içinde Yıldırım 

Beyazıt Sanat Enstitüsünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak için istekl i ler in: 
a) 1973 yılı ticaret odası vesikasını, 
b) 9.015,72 liralık geçici teminatını, 
c) B u işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarım göste

ren iş bitirme belgesini, 
Dilekçelerine ekliyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün 

önce Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına in
tikal ettirerek alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 
usulüne göre zarfa koyarak ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde 
Eksiltme Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10236 / 4-3 
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istanbul Sıkıyönetim Komutanlığından: 

istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinin 
10/7/1973 gün ve 1973-2002 kayıt, 1973-2 esas, 1973-38 karar sayılı ge
rekçeli hükmü ile vazifeli memura hakaret ve müessir f i i l suçlarından 
sanık Hasan oğlu 1938 doğumlu Adana nüfusunda kayıtlı, istanbul Çarşı-
kapı - Gedikpaşa Yıldırım İş Hanında kunduracılık yapar A l i Tozaner'e 
isnat olunan T.C.K. nun 258/1, 266/2 maddesini ihlal suçlarmdan Sıkıyö
netim ilân ve faaliyetlerine ilişkin bulunmadığı anlaşılmakla, 353 sayılı 
Kanunun 176 ncı maddesi delaleti ile sanık hakkındaki dosyanın görev
sizlik kararına* istinaden suç mahalli olan istanbul C. Savcılığına gönde
rilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup işbu karar yapılan aramalara 
rağmen^ sanığa tebliğ edilememiş olmakla 353 sayılı Kanunun 52 nci mad
desi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10478 /1-1 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 64660 
No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 

Ada No. 

8002 
8458 

Parsel No. 

ı 
4,5 

10519 / 1-1 

Gönen Belediye Başkanlığından : 

Gönen Belediye Zabıta Yönetmeliğine Eklenen Madde 
Madde E k : 1 — Şehir içindeki satış yerlerinde tazyikli gaz ve sıvı 

tüplerinden azamî 10 adet bulundurulur. 10511 / 1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdür
lüğünden : 

Etimesgut'ta Şeker Fabrikası sahasındaki- Ankara Makina Fabrika
mızda yaptırılacak çatı tamir işi kapalı zarf usulü ve b i r im fiyatı esası 
ile ihale edilecektir. 

1 — İhale 3/8/1973 Cuma günü saat 10.00 da fabrikamızda yapı
lacaktır. 

2 — Şartname mesai saatlerinde Fabrikamız Ticaret Servisinde 
görülebilir. 

3 — İşin geçici teminatı 5000,— TL. (Beşbinlira) dır. 
4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir, 
10516 / ı-ı 

Kütahya Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Kütahya İli Gediz Kaymakam evi inşatı 2490 sayılı' Kanunun 

31 inci, maddesi uyarınca kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 190.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Kütahya Bayındırlık Müdürlüğü binasmda İl Eksilt-

me Komisyonunca 22/8/1973 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme, şartname ve diğer ihale evrakları mezkûr Müdür
lükte mesai saatlerinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekl i ler in: 
a) 101750,— liralık geçici teminatını. 
b) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan teknik personel be
yannamesi ve bu işin keşif bedeli kadar iş yaptıklarını gösterir belgelerini 
ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları) yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6) İstekliler teklif mektuplarını 22/8/1973 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak isin son müracaat tarihi 18/8/1973 Cu
martesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

C — Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10520 / 1-1 

Kiğı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Dosya N o : 1968/14 
Karar No : 1973/26 
Karar t a r ih i : 19/2/1973 
Davacı: K . H . 
Sanık: Haydar Acan, A l i oğlu, Hayriye'den doğma 1941 doğumlu 

Mazgirt İlçesi Akpazar Bucağı Örs Köyü nüfusuna kayıtlı 
Suç: İftira 
Suç t a r ih i : 14/4/1967 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 285/1 inci maddesinin i k i defa tatbiki suretiyle ve T. C. K . nun 71 
inci maddesi gereğince Altı ay müddetle hapsine T. C. K . nun 40 ıncı 
maddesi gereğince tutuklu kaldığı günlerin mahsubuna dair yukarıda 
tarih numarası yazılı karar sanığın • adresi meçhul bulunduğundan^ teb
liğ edilmediği cihetle 7201-sayılr Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci mad
deleri gereğince ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında 
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş, addine ka
rar verildiği ilânen tebliğ olunur. 10567 

Sındırgı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M . bedeli % 7,5 tem. 
Bölgesi Deposu Cins ve nev'i adedi adet W>. Dm 3 . L i r a K r . L i r a K r . 

Bulak Kocadüz 2. S. N. B . Çam tomruk 5 1123 348.881 600,— 15.900,— 
Bulak Kocadüz 3. S. N . B . Çam tomruk 21 7989 1803.258 450,— 61.600,— 
Bulak Kocadüz 3. S. Ks. B. Çam tomruk 2 399 59.354 300,— 1.400,— 
Bulak Kocadüz Çam Sanayi odunu 1 485 48.291 250,— 900,— 
Merkez Taştepe 3. S. N. B . Çam tomruk 5 1939 398.184 450,— 13.600,— 
Merkez Taş tep e 3. S. N. B. Kızıl Çam tom. 3 829 199.730 350,— 5.300,— 
Merkez Taştepe 3. S. Ks . B. Çam tomruk 2 852 118.351 300,— 2.700,— 
Merkez Taştepe 3. S. Ks . B. Kızılcam tomruk 1 539 94,966 300,— 2.200,— 
Merkez Taştepe Kızıl Çam San. odunu 1 891 70.281 235,— 1.350,— 

Yekûn Yekûn 
41 150046 3141.296 104.950,— 

1 — Yukarıda icmalen gösterilen orman emvalleri % 25 i peşin, bakiyesi % 75 i için vadesiz banka mektubu karşılığında 3 ay vade ile açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

ı 

2 — Satış, 3/8/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Sındırgı İşletme merkezinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

3 — Satışla i lgi l i °/o 7,5 nispetindeki teminat satış tarihi arttırma saatine kadar işletme veznesine yatırılmış olacaktır. 
4 — Satışla i lgi l i ilân müfredatlı liste, Orman Genel Müdürlüğünde, Balıkesir, Bursa, İzmir Orman Başmüdürlüklerinde, Dursunbey, Kütahya, 

Bandırma, Edremit, Simav Manisa, Gördes, Balıkesir İşletme Müdürlükleri ile Akhisar, Bigadiç, Bulak, Bölge şefliklerinde ve işletmemizde görü
lebilir. 

5 — Satış bedeli üzerinden almacak % 12,5 istihsal vergisi, % 3 özel idare hissesi, dellaliye resmî ve karar pulu alıcıya aittir. 
6 — İsteklilerin belir l i gün ve saatte Komisyona müracatlan. 10479 / ı-ı 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. İn Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı şartı ceza ve ihale gün ve satleri yazılı (Altı) 
alem (Yiyecek) maddesi (Komisyon Pazarlığı) suretiyle satın alınacak-
ı r . Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İs-
skl i ler in bel l i gün ve saatte gelmeleri. 

C i n s i Miktarı 
M . bedeli 
L i r a K r . 

Ş. ceza 
L i r a K r . 

İ h a l e 
günü saati 

yar 10000 
(Liralık) 

— 1.500,— 24 Temmuz 1973 
Sah 10.00 

ılmalık biber 10000 
(Liralık) 

— 1.500 — 24 Temmuz 1973 
Sah 10.15 

ze fasulye 10000 
(Liralık) 

— 1.500,— 24 Temmuz 1973 
Sah 10.30 

-tlıcan 10000 
(Liralık) 

— 1.500,— 24 Temmuz 1973 
Sah 10.45 

»ze kabak 10000 
(Liralık) 

— 1.500,— 24 Temmuz 1973 
Sah 11.00 

•mates 10000 
(Liralık) 

— 1.500,— 24 Temmuz 1972 
Sah 11.15 

10517/1-1 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Dört) 
alem (Muhtelif) madde (Pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve 
artnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel l i 
Un ve saatte gelmeleri. 

M . bedeli Ş. ceza İ h a l e 
C i n s i Miktarı L i r a K r . L i r a K r . günü saati 

5 m m Demir 
sktrod içi tel l i 
;tik hortum 

çapı: 3/4 dış ça
l/4 

ı6 benzin lastik 
r tumu ( ipl ikl i ) 

şemelik bez 

10.000 — 
(TL.) 

10.000,— 
(TL.) 

10.000,— 
(TL.) 

10.000,— 
(TL.) 

—,37 1.500,-

150,— 1.500,-

5 -

18,-

1.500,-

1.500,-

27 Temmuz 1973 
Cuma / 10.30 

27 Temmuz 1973 
Cuma 10.40 

27 Temmuz 1973 
Cuma 10.50 
27 Temmuz 1973 
Cuma 11.00 

10518 /1-1 

Et ibank Genel Müdürlüğünden : 

M E M U R A L I N A C A K T I R 
Bankamız Kızılay Şubesinde çalıştırılmak üzere İktisat, Siyasal B i l -

ier Fakülteleri ile benzeri yüksek okul ve Fakülte mezunları arasından 
7 sayılı Personel Kanunu uyarında askerliğini yapmış i k i erkek me-
ur alınacaktır. 

İsteklilerin, Personel Müdürlüğüne veya Kızılay Şubesi Müdürlü
ne şahsen veya yazı ile başvurmaları ilân olunur. 10475 /1-1 

Et ibank Genel Müdürlüğünden : 

P E R S O N E L A L I N A C A K T I R 
Yakında hizmete girecek olan Giresun Bankacılık Şubemizde çalış

ılmak üzere aşağıda nicelik ve nite l ikler i yazılı elemanlar, yarışma 
avı ve mülakat suretiyle hizmete alınacaktır. 

1 — Alınacak personelin nicelik ve nitel ikler i , 
a) Altı memur, Siyasal Bi lg i ler , İktisat Fakülteleri ile İktisadî 

Ticarî İlimler Akademileri ve benzeri yüksek okul ve Fakülte ve Tica-
Lisesi ve Lise (Dengi meslek oku l mezunları hariç) mezunu olmak, 

" nite l ikler i taşıyanlardan lisans üstü uzmanlık eğitimini görenlerle ya-
ıcı d i l bilenler tercih edil ir. 

b) B i r veznedar; en az ortaokul mezunu olmak, (Onbeşbin liralık 
ıinat senedi vermek) 

c) B i r Tahsildar - Müvezzi (Beşbin liralık teminat senedi vermek) 
odacı, b i r gece bekçisi; en az İlkokul mezunu olmak, 

2 — Yukarıda nite l ik ler i yazılı olup yarışma sınavına ve mülakata 
nek isteyenlerin 18 yaşını bitirmiş ve otuz yaşım aşmamış herhangi 

b i r öğrenim kurumunda öğrenci olmamaları, i lkoku l , ortaokul ve Lise 
mezunu erkeklerin askerl ik görevini yapmış bulunmaları şarttır. 

3 — İsteklilerin dilekçe ile bankamız Personel Müdürlüğüne veya 
Ordu Şubesi Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4 — Atanacaklara değişik 657 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri
ne göre, aylık verilecektir. 

5 — Nite l ik ler i uygun bulunanlara sınav ve mülakat yer ve günü 
yazılı olarak bildiri lecektir. 10476 / 1-1 

Ener j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda 
yazılı malzemeler fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

Şartname 
No. M E V Z U 

Son 
teklif verme Bedel i 

tar ihi L i r a K r . 

73 - 28L - 59 
73 - 28L - 62 

H idro l ik Li f t 
Güç Kondansatörü 

19/9/1973 10,— 
24/9/1973 10,— 

2 — Teklifler yukarıda gösterilen günde, saat 17.00 ye kadar DSİ 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satın A lma Komisyonu Başkanlığı
na verilmiş veya gelmiş olacaktır. 

3 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler 
kabul edilmez. 

4 — Şartname bedeli yukarıda gösterilmiş olup bu bedel, Ankara'da 
DSİ Makina ve İkmal Dairesinden alınacak bir yazıya müsteniden DSİ 
Muhasebe Müdürlüğüne, istanbul 'da DSİ 14 üncü Bölge Müdürlüğünden 
alınacak b i r yazıya müsteniden DSİ 14 üncü Bölge Müdürlüğü veznesine 
yatırılacaktır. 

5 — İstekliler, şartname bedeline ait makbuz ve başlıklı kâğıda ya
zılmış b i r dilekçe ile bir l ikte, Ankara'da DSİ Mak ina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığına, istanbul 'da, DSİ 14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat 
ederek şartname talebinde bulunacaklardır. Dilekçelerinde şartname nu
marasını ve hangi f irmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile be
lirteceklerdir. 

6 — DSİ Makina ve İkmal Dairesi ile Muhasebe Müdürlüğünün ad
resi : 

Yücetepe Mahallesi, Maltepe R - 7 Ankara, 14 üncü Bölge Müdürlü
ğünün adresi ise : Firuzağa, Süngü Sokak, Tophane - istanbul 'dur. 

7 — Ödeme gayrî kab i l i rücu b i r akreditifle yapılacaktır. 
8 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

10477 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7 nc i Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Nevşehir Teknik Lise i kma l i ve Motor Atelyesi inşaatı 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 2.500.000,— liradır. 
3 — Eksi l tme Kayseri 'de Yapı İşleri 7 nc i Bölge Müdürlüğü eksilt

me Komisyonunda 16/8/1973 (Perşembe) günü saat 11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü
lebil ir . 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin; 
A - 88.750— liralık geçici teminatım, 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - Müracat dilekçeleri ile b ir l ikte verecekleri (Eksi l tme şartname

sinde belirt i len ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat bi ldi
r is ini , teknik personel b i ld i r is in i , taahhüt bi ld ir is in i , Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Ya
pı İşleri 7 nc i Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tekli f 
mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/8/1973 (Perşembe) günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında Eks i l tme Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 _ Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 13/8/1973 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân edil ir. 10526 / 4-1 
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A n k a r a •A4 11 Amirl iğ i 1 N o . İn Satın A l m a K o m i s y o n a 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları vazıh 
(Bir) kalem (Odun) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında kı gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C ins i : Odun, T. fiyatı : 44 kuruş, Miktarı: 300.000 Kg., M . bedeli : 
132.000,™ TL., G. teminatı : 7.850,— TL. İhale günü 2 Ağustos 1973 saat 
11.00 de 9903 /4~4 

A n k a r a Levaz ım Amir l iğ i 3 No. l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir ) kalem (Çelik şerit) kapah zarf la eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan 
teklif mektuplarım ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

C i n s i ; Galvanizli çelik şerit, M i k t a n : 50.000 Kg . Muhammen be
deli : 284.000,— TL., Geçici teminatı: 15.110,— TL., İhale günü saa t i : 
6/8/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de. 9953 / « 

e 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı ( İki ) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf v 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

M . bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i M i k t a n L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Unıvas 1050 111 
kompüter sistemi 
makinaîannın ba
kım ve onanmı 

Pnomatik el alet
ler i köşeli somun 
sıkıcısı 

16 Adet 39.960,- 2,997,- 7/8/1973 11.00 de 
Sah 

10 Adet 53.500,- 3.925,- 7/8/1973 11.30 da 
Sah 

9954 / 4-3 

Hadim C. Savcılığından: 

Had im Kapalı Cezaevinin 40.579,12 üra keşif bedeli ile onarım 
işi 2490 sayılı. Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale 21/8/1973 Salı günü saat 14.00 de Cumhuriyet Savcılığında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Geçici teminat 3.044,45 l i ra olup şartname Cumhuriyet savcılı
ğında görülebilir. 10465 / 4-2 

Yalvaç C. Savcılığından: 

1 — Yalvaç Cezaevinin tamirata muhtaç kısımları 2490 saydı Ka
nun hükümleri gereğince ihaleye çıkanimıştır. 

2 — İhale gün ve saati aşağıda tespit edilmiştir. 
3 — İhaleye ait evraklar ve şartname hergün mesai saatleri da

hilinde Yalvaç C. Savcılığında görülebilir. 
4 — İhaleye girmek istiyenlerin bu işe ehil o lduklanna dair Ba

yındırlık Müdürlüğünden alacakları belge ile teminatlarını yatırarak 
telif mektuplarını ihaleden bir saat evvel ihale Komisyonu Başkanlı
ğına vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olu
nur. 

Yapılacak işin c i n s i : Cezaevi tamiratı, Muhammen bede l i : 
20.000,— TL., Muvakkat teminatı: 1.500,— TL., İhale tarihi ve saati ; 
6/8/1973 saat 11.00, ihale şekli: Kapalı zarf. 10466 / 4-2 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. 

Bankamızca Bursa'da yaptırılacak olan Sosyal Tesisler ikinci kısım 
inşaatı, sabit b ir im fiyat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale, 15/8/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Etibank Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşin tahmini keşif tutarı 2.665.000,— TL. ve geçici teminatı 
93.700,— TL. dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, 
istekl i ler in: 

a) B grubundan en az 3.000.000,— TL. hk müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair belge; 
c) Eksiltme şartlaşmasının 8 inci maddesinde belirtilen vesiKalar, 

ile birl ikte eksiltmeye iştirak belgesi almak üzere 25/7/1973 Çarşamba 
günü 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzım
dır. B u tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracatlar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye iştirak belgesi, 10/8/1973 Cuma gününden itibaren 
Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 —. Tekliflerin, ihale gunu saat 14.00 e kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Eksiltme dosyası, Bankanm İnşaat Dairesinde ve Etibank 

Bursa Wolfram Tesis Müdürlüğünde görülebilir. 
7 — Teklif verebilmek için eksiltme dosyası satın alınması şart 

olup, dosyalar ihale günü saat 12.00 ye^kadar Bankamız. İnşaat Daire
sinden 300,— TL. mukabilinde satın alınır. 

ı 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10167/3-3 

TC. Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Muhtelif tip ve ebatta Alüminyum ve Kurşun Blendajlı Kablo ile 
teferruatı satın alınacaktır. 

1 — Yukarıda yazılı malzeme hariçten teklif alma usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin en geç 28 Ağustos 1973 Salı günü saat 15.00 e ka
dar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Makina ve ikmal Grup Baş
kanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şart
tır. 

3 — B u işe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'
da Sirkeci veznelerinden 200,— l ira mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Firmalar şartnameyi TCDD'den aldıklarını tevsik açın vezne 
makbuzlarından teklifleriyle birlikte TCDD ye vereceklerdir. 

5 — Teklifler 6 nüsha olarak verilecek ve teklif zarfları üzerine tek
li f in hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

10362 / 2-2 

TCDD Eskişehir Lokomati f ve Motor Sanayii Müessesesi Alım 
Satım Komisyon Reisliğinden: 

1350 adet radyatör imal ettiri lecektir 
1 — İhtiyacımız olan 1350 adet radyatör teknik şartname, resim 

ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suret.'yle 
satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tmesi 3 Ağustos 1973 tarih Cuma günü saat 14.00 de 
Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 200.000,— TL . sidir. 
4 — Talipler muvakkat teminatları ile kapalı teklif mektuplarını 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına gön
dermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksi l tme saatine kadar Komisyonumuza tesl im edilmîyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değil
dir, 

6 — İhtiyaç listesi, teknik şartname, resim, eksiltme şartnamesi 
ve tip mukavele bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edileceği 
gibi istenildiğinde taliplere posta ile gönderilebilir. r 

7 — E . L. M . S. Eksi l tme veya arttırma mevzunu teşkil eden işi 
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 9760 / 2-2 
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Koçak (Erbaa) Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce yaptırılacak hamamın ik inc i kısım inşaatı 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ek
si ltme sureti ile yapılacaktır. 

2 — Muammen keşif bedeli 254.41626 l i ra olup geçici teminatı 
13.970,80 l i r a . 

3 — İhaleye gireceklerin teminat veya makbuz veya mektupla
rını, 1973 yılı v izesini hav i ticaret odası vesikasını, asgari bu bedel 
tutarında iş yaptığına dair resmî teşekküllerden alacağı belgeyi ve 
kanunî ikametgâhını gösterir tast ik l i ikametgâh ilmühaberini tekli f 
mektuplarına eklemeleri şarttır. İhaleye girecek şirket ise ayrıca 1'490 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki belgeleride ekleyecektir. 

4 — B u işe ait şartname belediyede görülebilir. 
5 — Tekl i f mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline ka

dar Belediye Başkanlığına veri lmesi şarttır. Postada vak i gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 — İhale 10/8/1973 Salı günü saat 15.30 da encümen huzurunda 
yapılacaktır. 10418/4-2 

Sa l ih l i Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

75.178,76 TL . keşif bedell i Enstitümüz kalor i fer tesisatı i kma l i 
işi 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıştır, geçici teminatı 5.638,41 TL . o lan işin ihalesi 
7/8/1973 Salı günü saat 11.00 de Sal ih l i Sanat Enstitüsü Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret odası belgesi, 
Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak yeterlik belgesi, geçici teminat 
makbuzu ile usulüne uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
havı zarfı ihale günü saat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığına mak
buz karşılığında vermeleri , keşif ve şartnamenin Enstitüde görülebi
leceği, postada vak i gecikmelerin kabu l edilmiyeceği ilân olunur. 

10328/4-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yo l , Su ve E l ek t r i k İşleri Genel Müduılü-
ğünden : 

1 — Aşağıda 2 grup hal inde gösterilen malzemeler karşılarında 
yazılı ta l imin i bedelleri üzerinden her grup ayrı b i r ihale mevzuu ol
mak kaydiyle 2490 sayılı Kanununun 31 inc i maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Tah. bedeli G. teminatı 
Grup No. C i n s i Miktarı L i r a K r . L i r a K r . 

1 Yürüyüş takımı 14 Ka l em 1.674.300,— 63.979 — 
2 » » 21 » 1.739.960,— 65.948,80 

2 — Eks i l tme ve ihalesi 10/8/1973 günü saat 16.00 da Ankara 
Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E Genel Müdürlüğü İdarî 
ve Malî İşler Daires i Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

i — İstekliler b ir gruba, b ir kaç gruba veya siparişin tamamına 
tekl i f verebi l ir ler . 

4 — Şartnameler, dilekçe karşılığıuda aynı yerden bedelsiz ola
rak temin edi lebi l ir . 

5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 
alınması şart olup bu husus şartnamenin 35 inc i maddesinde bel irt i l 
miştir. 

6 — İhaleye iştirak edecek f i rmalar M a k i n a Mühendisleri Oda
sından almış oldukları kal ite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı 
içerisine koyacaklardır. B u belgeyi iht iva etmeyen tekli f ler kabul edil
meyecektir. 

7 — Tekl i f mektuplarının, ihaleden b i r saat önce (15.00 e kadar) 
Komisyon Başkanlığına ver i lmesi şarttır. 

8 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak tekl i f ler in ka-
j u l edilmeyeceği ilân olunur. 10237 /4-2 

K o r k u t Yatılı Bölge Oku lu Müdürlüğünden: 

1. Okulumuzun 23 kalem 100.488.50 liralık muhammen beaell i 
una tamir ve onarımı 34y0 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gere
kince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2. Eks i l tme 7/8/1973 Salı günü saat 11.00 de Muş Millî Eğitim 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3. Geçici teminat 6274,40 liradır. Keşif ve şartnameler bedelsiz 
olarak mesai saatleri içinde Okulumuzda görülebilir. 

4. Ta l ip l i l e r in Bayındırlık Müdürlüğünden 3/8/1973 günü alacak
ları iştirak belgesi ve bu keşif özeti kadar iş b i t i rme belgesi veya 
karnesi ile müracaat etmesi. 

5. Ta l ip l i l e r in alacakları ehliyet ve ticaret s ic i l vesikaları ve ge
çici teminat makbuzlarıyla bel i r l i gün ve saatte hazır bulunmaları 

6. Ta l ip l i l er in 2490 sayılı Kanuna göre teminat olabilecek belge
ler ini tekl i f mektuplarıyla b i r l ik te ihale saatinden b i r saat evvel Ko
misyon Başkanlığına vermeleri . Postada vaki gecikmelerin kabu l ol
mayacağı ilân olunur. 

Sıra No : 1, C i n s i : malzeme, Miktarı: 23 kalem, Tutarı: 100.488,50 
Geçici teminatı: 6.274,40 TL . dır 10163 /4-4 • 

Sındırgı Belediye Başkanlığından: 

Balıkesir Caddesi ile Balıkesir Caddesi 1. sokaktaki mevcut yol
ların tretuvar inşaatı 2490 sayılı K a n u n muvacehesinde eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 74.491,77 TL . olup geçici teminatı 5.586,88 TL . dır. 
İhale 31 Temmuz 1973 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale saatinden 1 saat evveline kadar müracaatla iha
leye iştirak belgesi alması şarttır. Şartname ve keşif her gün mesai 
saatleri içinde Fen İşlerinde görülebilir. 10162 /4-4 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ar tv in Ba
yındırlık Müdürlüğünden : 

6 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 30/7/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaıd vak i gecikmeler kabu l edil
mez. 

Keyfiyet ilân o lunur. 10329/4-2 

Türkiye E lek t r ik K u r u m u Genel Müdürlüğünden: 

Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığımız tarafından emaneten inşa edil
mekte olan 380 kV. luk Keban - Ankara Ener j i Nak i l Hattının Keban -
Kayseri arasında bulunan direklerin yalnız temel kazıları kapalı zarf 
usulü ile i k i ayrı müstakil grup halinde teklif alınarak yaptırılacaktır. 

Her b ir grubta beher direk için ortalama 22 m 3 , olmak üzere her 
cins zeminde toplam olarak takriben 3200 m 3hafriyat işi vardır. 

Şartnameler Emek İşhanı K a t : 17 Kızılay - A N K A R A adresAıde 
görülebilir. 

İhaleye girmek isteyenlerin 1968 yılından sonra yaptıkları benzeri 
işleri gösteren ve şartnamede belirti len diğer belgeleri ile bir l ikte ye
terl ik belgesini almak üzere 1/8/1973 tarihine kadar yazılı olarak mü
racaat etmeleri, 

Teklif ler en geç 6/8/1973 günü saat 14.00 e kadar T E K ' i n Emek İş
hanı K a t : 16 Kızılay - Ankara adresindeki muhaberata verilmiş olacak
tır. İsteyenler her i k i gruba da teklif verebilirler. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Eks ik ve geç müracaatlarla postadaki gecikmeler kabul edilme

yecektir. 
Her b ir grubun geçici teminatı 12.500,— TL . dır. 

10578 / 3-1 

1 — A r tv in Devlet Hastanesi i kma l inşaatı işi 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zart usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (859.96225) TL . dır. 
3 — Eks i l tme Artv in Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyo

nunda 3/8/1973 Cuma günü saat 15.00 de ihale edilecektir. 
4 — Eks i l tmeye girebi lmek için i s t ek l i l e r in : 
a) (38.148,49 TL.) l ik geçici teminatını; 
b) 1973 yılına ait ticaret odası belgesini müracaat dilekçeleriyle 

b i r l ik te verecekleri (Eks i l tme şartnamesinde belirtilmiş ve usulüne 
göre hazırlanmış o lan plân ve teçhizat beyannamesini, teknik perso
nel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşii bedeli kadar işin eksiltme
sine girebi leceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterl ik belgesini tekli f mek
tupları i le b i r l ik te zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin tekl i f mektuplarını 3/8/1973 Cuma saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir . 
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Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

2/10/1970 tarihinde kaçakçılık suçundan sanık ve Ba l a Yenıköy 
nüfusuna kayıtlı Pehlül oğlu 1935 doğumlu Hasan Derairtaş hakkında 
yapılan duruşma sonunda : 

Sanığın 1918 sayılı Kanunun 25/3 ve son ve T. C. K . nun 59 uvcu 
maddeler i gereğince beş ay hapis ve 632,50 kuruş ağır para cezası ve 
1000 l i r a mak tu 113.25 kuruş nispî ücreti vekâlet ile 15 l i r a n isp i hcırç 
ile 78,65 kuruş mahkeme masrafının tahsil ine 12/3/1973 tar ih ve 
1971/26 - 64 sayı i le karar verilmiş olup, ver i len karar sanık tarafın
dan temyiz edilmiş ve esbabı mucibe l i kararda bütün aramalara rağ
men kendisine tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Kanunun 
28, 29 ve 30 uncu maddelerine tevf ikan karar özetinin Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inc i maddesi uyarınca ilânın yapıl
dığı tar ihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve mü+ea-
kıp muamelenin bundan sonra icrasına ve ilânın b i r nüshasının mah
keme ilân tahtasına asılmasına, karar ver i ld i . 

İlân olunur. 10458 

27/3/1968 tar ihinde Mağdure A r zu Aydmkanı u z a ile kaçırmak 
alıkoymak ve ırza geçmek suçundan sanık H u l u s i Bozatlı hakkında 
yapılan duruşma sonunda : 

Sanık H u l u s i Bozatlımn T. C. K . nun 416/son, 418/2, 430/son, 59 
uncu maddeler i gereğince on i k i ay onbeş gün hapis ve 6085 sayılı 
Tra f ik Kanununun 60/E maddesi gereğince Şoför ehliyetnamesinin 
daimî olarak geri alınması ve masrafın tahsil ine dair veri len 3/3/1973 
tar ih ve 1968/168 - 54 sayılı karar müdahil Kâzım Aydmkana bunca 
aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Kanunun 
28, 29 ve 30 uncu maddelerine tevf ikan Karar özetinin, müdahil Kâzun 
Aydınkana, Resmî Gazete'de ilânen tebliğine aynı Kanunun 31 inc i 
maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten i t ibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına, ve tebligatın yapıldığı tarihten i t ibaren 
b i r hafta içinde temyiz edilmediği taktirde, müteakip muamelenin 
icrasına ve ilânın b i r nüshasının mahkeme ilân tahtasına asılmasına 
karar ver i ld i . 

İlân olunur. 10459 

1971 yılı Kasım ayında resmî evrakta sahtekarlık ve dolandırcık 
suçundan sanık ve Ankara Hacı Bay ram Mahal les i nüfusuna kayıtlı 
ve Akay Caddesi 27/10 da m u k i m Ahmet Seyfettin oğlu Hayriye 'den 
olma Ahmet H a m d i K o r m a n hakkmda yapılan duruşma sonunda : 

Sanık Ahmet H a m d i Korman'ın, 
1 — T. C. K . nun 342/1, 31 inc i maddeler i gereğince dört sene 

ağır hapis ve ceza müddet h idamet i ammeden memnuiyetine, 
2 — Y ine T. C. K . n u n 503/1, 522, 5435 sayılı K a n u n gereğince 

dört ay onbeş gün hapis ve 375 TL . ağır para cezasile mahkûmiyetine, 
2000 l i r a ücreti vekâlet i le 112,50 kuruş yargılama gider inin diğer sa
nıkla b i r l ik te müteselsilen tahsil ine 16/4/1973 tar ih ve 1972/171 - 129 
sayı ile karar verilmiş olup, 

Sanık Ahmet H a m d i K o r m a n Bunca aramalara rağmen buluna
mamış ve b u sebeblede gıyabî karar kendisine tebliğ edilememiş ol
duğundan, 7201 sayılı K a n u n u n 28, 29 ve 30 uncu maddelerine tevfi
kan , karar özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, aynı Kanunun 
31 inc i maddesi gereğince ilânın yapıldığı tar ihten i t ibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına vc tebligatın yapıldığı tarihten 
sonra b i r hafta içinde, temyiz edilmediği takt irde müteakip muamele
n i n icrasına ve ilânın b i r nüshasının mahkeme ilân tahtasına asılma
sına oybirliğile karar ver i ld i . 

İlân o lunur. 10460 

istanbul Onbir inci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1972/711 
Karar N o : 1973/66 
C. Savcı No : 1972/17413 

506 sayılı Kanuna muhalefetten Mahkememizin 14/2/1973 tarihl i 
ilâmı i le 506 sayılı Kanunun 140/B maddesi gereğince 200 l i ra ağır para 
cezasına hükümlü, istanbul - Elmadağ, Sazlıdere Caddesi No. 25 de 
m u k i m Mustafa Üçüncüoğlu hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 10441 

Siverek Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o . : 1968/79 
K. No . : 1969/155 
Kaçakçılık suçundan Mahkememizin 18/8/1969 tar ih l i ilâmı ile 1918 

sayılı Kanunun 25/3 üncü maddesi ve T. C. K. nun 59 40 ve 1918 sayılı Ka 
nunun 25/son maddesi gereğince beş ay müddetle hapis ve 304 l i ra 43 ku
ruş ağır para cezasına hükümlü bulunan Silvan'ın Ömeran Köyünde kayıtlı 
ve oturur A l i ve Leyli 'den olma 942 doğumlu, Ömer Gider hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ 
edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğine 
adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir ta
rihinden it ibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 10448 

Dursunbey Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/150 
K . No : 1972/47 
Yankesici l ik suretiyle hırsızlıktan sanık, E m i n Soydam Haydar oğlu 

Ayşe'den dogma, 1947 doğumlu, İzmir Odunkapı Mahallesinde nüfusta 
kayıtlı, Karşıyaka örnek Köy Mahallesi, 6111 Sokak No. 5 de oturur, 
panayırcılık yapar, evli çocuksuz, okur yazar, eski sabıkalar hakkında 
yapılan yargılama sonunda: Sanığın eylemine uyan T. C. K . nun 492/7 
522/1 525 40 ıncı maddeleri gereğince neticeten sekiz ay müddetle hapsine 
ve sekiz ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, tutuklu 
kaldığı günlerin mahkûmiyetinden mahsubuna karar verilmiş ve E m i n 
Soydam hakkındaki işbu gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen buluna
madığı vetebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliği, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10440 / 2 

iskenderun 1 inc i Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/67 

Davacı: Hayrett in Kura l , Saka Caddesi Cami arkasında Kema l K u 
ral varisi - İskenderun . 

I — Armağan Kura l , Saka Caddesi Cami arkası Kema l K u r a l varisi 
İskenderun. 

Davacı Ahmet Cevdet Ünal tarafından davalılar Hayrett in Kura l , 
Zarife K u r a l ve Armağan K u r a l aleyhlerine açtığı meni müdahale ve 
ecr imisi l davasının yapılan duruşması sonunda : 

İskenderun 1 inci Mıntıkada kâin 863 parsel numaralı gayrimenku-
lüne davalıların muris i Kemal K u r a l tarafından krokisinde görüldüğü 
şekilde bina yapmak suretiyle müdahalede bulunduğu ve arsanın değeri 
ile binanın değeri nazara alınarak inşaatın kal ' in in faiş zararı müeddi ol
madığı bilirkişi tarafından verilen raporlar tespit edilmiş olmakla dava
lıların davacıya ait gayrimenkule vak i fuzuli müdahalelerinin menine 
5 senelik ecr imisi l tutarı 5.000 liranın davalılardan tahsi l i ile davacıya ve
rilmesine dair verilen 1/3/1972 gün ve 1970/67 esas 1972 69 sayılı ilâmı 
ile karar verilmiş olduğu ilân olunur. 14459 

Burdur Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o . : 1972/397 

K. No . : 1972/1091 
Karar t a r i h i : 13/11/1972 
Sanık : Vahdet Karaduman (Halk arasında Vedat) Mehmet ve Melek 

oğlu, 28/6/1957 doğumlu Göksün - Taşokul Köyünden olup, Burdur Bağlar 
Mah. de oturduğunu bi ld iren ve halen adresi meçhul, bekâr, okur yazar, 
amele, Türk İslam. 

Suç : Hırsızlık 
Suç t a r i h i : 27/8/1972 
Yukarıda adı ve adresi gösterilen sanığın, hırsızlık suçundan T. C. K . 

nun 491/4, 62, 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince i k i ay hapis cezası ile 
mahkûmiyetine ve cezasının teciline dair yukarıda tar ih ve sayısı yazılı 
karar sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiş olup, ilân tarihinden 
onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, hükmün tebliğ yerine ka im 
olmak üzere ilân olunur. 10445 
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A n k a r a Levaz ım Amirl iği 4 N o . tu Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Kapak zarf usulü ile Cebeci Şehitliği Mezar yapım ve onarımı işi 
yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 100.000 l ira olup, geçici teminatı 6.250 liradır. İhalesi 
6/8/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırilıya-
caklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 10091/4-3 

Kapalı zarf usulü ile Bartın Sb. Assb. yurt binası inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 700.000,— lira olup, Geçici teminatı 31.750.— 
Uradır. İhalesi 7/8/1973 Sah günü saat 11.30 da Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire 
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını en gec ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 2/8/1973 
günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. Inş. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10092 /4-3 

Kapalı zarf usulü ile Sivas lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 410.200,05 l ira olup, geçici teminatı 56.100 liradır. İhalesi 
7/8/1973 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 'hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden b i r saat evveline ka
dar makbuz mukabil inde Komisyon Başkaniığma vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 2/8/1973 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. înş. D. Bşk. h£rna müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10094 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Etimesgut Remo depo tnş. işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 3.620.390,22 l ira olup, geçici teminatı 122,400 liradır. İhalesi 
9/8/1973 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/8/1973 günü 
saat 13.00 e kadar Ankara'da Hv. K. Inş. D. Bşk. lığına müracaat ede 
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10095/4-3 

Kapalı zarf usulü ile Adana Sb. Asb.' misafirhane Inş. İşi yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 2.12836727 l ira olup, geçici teminatı 77.650 liradır 
İhalesi 8/8/1973 Çarşamba günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacak!an teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabuF edilmez. Taliplerin en geç 3 / 8 / 1 9 7 3 

günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. înş. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10096/4-3 

Kapalı zarf usulü ile Beypazarı elektrik irtibatı işi yaptırılacajctır. 
Keşif bedeli 181.605,30 l i ra olup, geçici teminatı 10.350 liradır. İhalesi 
8/8/1973 Çarşamba günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka* 
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 3/8/1973 günü 
saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K . Inş. D. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10097 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatian 
yazılı (Bir ) kalem (Kömür nakli ) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerden Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 

şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, istekli lerin kanunî şekilde hazırhyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkaniığma vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

C i n s i : Kömür nakl i . Maktan : 8.00C ton, Muhammen bedel i : 
280.000 TL., Geçici teminatı: 14.950 TL., thale günü saa t i : 6/8/1973 
Pazartesi saat 11.30 da. 10098 /4-3 

Kapalı zarf usulü ile Etimesgut Ik. Dp. Md . öbim bina inşaat? işi 
yaptırılacaktır, keşif bedeli 1.171.607,60 l i ra olup, geçici temi uatı 
48.900.— liradır. İhalesi 8/8/1973 Çarşamba günü saat 11.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kaniığma vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ta
liplerin en geç 3/8/1973 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. 
tnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

10099 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Akd muhtelif inşaat işi yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli 382.872,85 l ira olup. geçici teminatı 19.100 Uradır. 
İhalesi 9/8/1973 Perşembe günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görübeiüir. Taliplerin 2490 sayıh Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
caktan teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/8/1973 günü saat 13.00 e ka
dar Ankara'da M . S. B. tnş. E m i . Md . müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 

10192 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp Akd. 2 kademe tesisleri inşaatı 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 761.615 l ira olup. G. teminatı 34.250 liradır. 
İhalesi 9/8/1973 Perşembe günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görübelilir. Taliplerin 2490 sayıh Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını en gec ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme.leri şarttır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/8/1973 günü saat 13.00 e ka
dar Ankara'da M. S. B . Inş. Em i . Md . müracaat ederek yeterlik belgesi 
almalan şarttır. 

10193 /4-3 

A n k a r a L e v a z u Amirliği 8 N o . 1u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi miktarı teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 2 grup 
malzeme açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına satın alına
caktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Komis
yona gelmeleri. 

M . bedeli G. Tem. Eks i l tmene 
C i n s i M i k t a n L i ra K r . L i ra K r . Günü Saati 

Elektrik el lambası 
Muhtelif eğe 

300 ad. 
20 k im. 

9.000,— 675,-
180.000,— 10.250.-

6/8/1973 
Pazartesi 10.30 

9950 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı. Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdür
lüğünden 

i adet kamyon kiralanması 70.000,-^ TL. muhammen bedelle kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkanlrmştır Geçici teminatı 4.750,— T L eksiltme 
3/8/1973 Cuma günü saat-15.30 da Bölgede yapılacaktır. Şartname mesai 
saatleri dahilinde Malzeme Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin teminatı 
ile birlikte 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine göre hazırhyacaklan ka
palı teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkan
iığma vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

10078 / 4-3 
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Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşlerî Genel Müdürlüğünün : 
1 — Kızılcahamam Hükümet konağı Kalori fer tesisatı yapımı 

işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci madüesi hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — tşin keşif bedeli 591.459,— Liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da tskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve ihale Komisyonunda 30/7/1973 Pazartesi günü 
saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür
lüğü Koordinasyon şefliğinde görülebilir. 

a) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
5 — Eksiltmeye girebilmek için is tek l i l er in : 
b) 27.408.96 liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol

dukları (H ) gurubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teç
hizat beyannamesini, teknik personel ve taahhüt beyannamesini, ser
maye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum beyannamesi ile banka 
referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla 
Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler in teklif mektuplarım 30/7/1973 Pazartesi günü 
saat 14.30 a kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 26/7/1973 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayın
dırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabuJ 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 9780 /4-4 

Altındağ 2 nci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1971/899 
K. N o : 1972/444 
Tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan sanık Ali oğlu 

tpek'ten olma 1945 doğumlu Eskişehir îli Merkez Karatepe Kövü 
hane 102 de nüfusa kayıtlı olup Ankara Altındağ Yenidoğan Çemalbev 
Sokak 4 numarada ikamet eden Rıza Yaşar Temiz hakkında Mahke
memizde yapılan açık yargılaması sonunda : 

Sanığın suçu sabit olduğundan T. C. K. nun 459/2, 5435 sayılı 
Kanunun 2, 5ÖÎ sayılı Kanunla eklenen son fıkra, 6085 sayılı Kanunun 

60/E maddeleri gereğince 22 gün hapis ve 125 l i ra ağır para cezası ile 
22 gün ehliyetinin geri alınmasına 27/6/1972 tarihinde karar verilmiş 
isede hüküm, adı geçene adreslerinde bulunmadığından tebliğ edileme
miş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen yapılmasına aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince Resmi 
Gazete ile neşrine ve bu ilânın neşrini müteakip 15 gün sonra tebligat 
yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

10453 

K u l u Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16/12/1971 tarihl i Hamiyle »T. 
C K. nun 491/3, 522 ve 525 inci maddeleri uyarınca dört ay müddetle 
hapis cezası ve dört ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundu-
rulmasıyle hükümlü Sel im oğlu Gülbeyazdan olma 1943 doğumlu Yu
suf Baltacı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilâven 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhatap sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10450 

Amasya Asliye Ceza Hâkimliğirîu'en: 

E . N o : 1972/52 
K. N o : 1972/292 
Müşteki: Amasya 15 Tug. Ulaştırma B l . de Başçavuş Sal ih oğlu 

1935 doğumlu Sabri Kur t . 
Sanık: Amasya Pirinççi Mah. 109 hanede nüfusa kayıtlı Kdzım 

kızı Ayşe'den doğma Doğan eşi 14/8/1944 doğumlu Fatma Bergamah-
oğlu 

Suç : Y e d i e m i n l i k görevini kötüye k u l l a n m a k . 
Suç t a r ih i : 3/8/1970 
K. t a r i h i : 12/12/1972 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında açılan davanın 

açık yapılan duruşması sonunda: 
Sanık Fatma Bergamalıoğlu'nun T. C. K . nun 276/1 ve 5435 savılı 

Kanun gereğince üç ay hapis yüzelli l i ra ağır para cezası ile mahkû
miyetine hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 
paraya tahvili edilerek dokuzyüz l i ra ağır para cezasına çevrilmesine 
yüzelli liranın ilâvesi ile neticeten b in elli l i ra ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine dair verilen gıyabî karar sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, 
aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 10449 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşleri Geneı Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan Sivas 400 yataklı göğü* hastalıkları hastahanesi dizel elektrojen grubu ile asansör tesisatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme aşağıda yazılı günlerde saat 11.00 de Ankara'da Yapı işleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdüı *ükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına her bir iş için aşağıda gösterilen geçici teminatı, 
B - 1973 yılma ait Ticaret veya sanayi odası belgesi, 
C - (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle birhkte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre 

hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bi ldir is i , teknik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H^ grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesi ibraz suretivle. Yapı tşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 
5 — istekli ler teklif mektuplarım ihale günü saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdiı. 
6 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edemez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif bedeli G. teminatı Bakanlığa son Karne 
t Ş t N A D Î L i r a K r . L i r a K r . ihale tarihi müracaat tarihi grubu 

— Sivas 400 yataklı göğüs hastalıkları hastanesi asansör tesisat iş» 

— Sivas 400 yataklı göğüs hastalıkları Hasta, dizel elektrojen grubu işi 

661.000,-

536.000,-

30.190,-

25.190, 

1/8/1973 
Çarşamba 
2/8/1973 

Perşembe 

27/7/1973 Cuma (H) 

28/7/1973 Cumartesi (H) 

9706/4-4 
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A n k a r a Levaz ım Amirl iği 3 N o . l u Satın A l m a K o m i s y o n a 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (8) kalem (Malzeme)- kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. Jeep ana kol yataklarının ve jeep sekmanlannın tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her cins malzemenin her kalemide ayrı 
ayrı istekliye ihale edilebilir. Yatakların ihale saati 11.00 sekmanlarm 
11.30 dur. 

M . bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktarı L i ra L i ra Günü Saati 

Jeep kol yatak 
» » » 
» » » 

Jeep ana yatak 

» 
» 
» 

0.040 700 Tk. 
0.050 700 » 
0.060 700 » 
0.040 700 » 
0.050 700 » 
0.060 700 » 

66.500 
66.500 
66.500 
91.000 
91.000 
91.000 

4.575 
4.575 
4.575 
5.800 
5.800 
5.800 

31/7/1973 
Sah 11.00 

Tamamı 6 Kalem 472.500 22.650 

feep sekman takımı 
ieep sekman takımı 

Tamamı 

0.050 1000 Tk. 250.000 
0.060 1000 » 250.U00 

13.750 
13.750 

31/7/1973 
Sah 11.30 

2 Kalem 500.000 23.750 

9650 /4-4 

gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. Her iki cins malzemelerin ihale saatlerinde tamamı bir istek
liye ihale edilebileceği gibi her kalemide ayrı ayrı istekliye ihale edi
lebilir. 

M . bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktarı L i r a L i r a Günü Saati 

Kaizer jeep kol yatak 
» > » » 

» » » » 
Kaizer jeep ana yatak 

Tamamı 

Reo kol yatak 
» » » 

Peo ana yatak 

Tamamı 

0.010 400 Tk. 90.000 5.750 
0.020 400 » 90.000 5.750 
0.030 400 90.000 5.750 
0.040 400 90.000 5.750 
0.010 300 » 82.500 5.375 
0.020 300 82.500 5.375 
0.030 300 82.500 5.375 
0.040 300 82.500 5.375 

8 Kalem 690.000 31.350 

0.030 500 Tk. 125.000 7.525 
0.040 500 » 125.000 7.525 
0.030 500 » 175.000 10.000 
0.040 500 175.000 10.000 

4 Kalem 600.000 27.750 

1/8/1973 
Çarşamba 11.00 

1/8/1973 
Çarşamba 1130 

9759 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat'.an 
yazılı (3) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larım ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko-
misvon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. G M C kol yataklarının tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi her kalemide ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir. 

M . bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktarı L i ra L i ra Günü Saati 

^eep (Willys Overland) 
s i l indir gömleği 10.000 Ad. 400.000 

G M C kol yatak 
G M C kol yatak 

Tamamı 

0.010 300 T k . 75.000 
0.020 500 » 125.000 

19.750 

5.000 
7.500 

30/7/1973 
Pazartesi 
30/7/1973 
Pazartesi 

11.00 

11.30 

2 kalem 200.000 11250 
9651 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
nazili (5) kalem (Boya) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko-
misvon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

C i n s i M i k t a n 
M. bedeli G. Tem. 

Kira L i r a 
İ h a l e 

Günü Saat 

Sellozik beyaz boya 
J> Lacivert boya 
» Siyah boya 
» San boya 
» Kırmızı boya 

Tamamı 

500 Kg. 
100 » 
600 » 
100 » 
100 » 

5 kalem 

3/8/1973 
Cuma 113( 

47.700 3.580 
9786 4-4 

Aşağıda cinsi, m ik tan , muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (12) kalem (Malzeme) kapah zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 716.110,— TL. geçici teminatı 32.394,40 TL. olan 
73 * 2064 • 1 dosya numaralı 13 kalem içten yanmalı motorlar için silindir 
gömleklerinin İmal ettrilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltmesi 15/8/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır Şartname al
mak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten baş
lıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sitesi A Blok 7 nci kat 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şart
name bedeli 50,— TL. olup makbuz karşılığı alınır. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen D e l e g e l e r i ve alman şartnamenin her sahifesini İmza ederek 
dış zarf içerisine koymak şartiyle hazırhyacaklan teklif mektuplarmı. 
eksiltmeyi açma satinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Duyurulur. 9756 4-4 

Tanm Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayıh Kanun hükümleri daire 
sinde kapalı zarf usulüyle aşağıda cins, miktar, tahmini bedeli, geçici 
teminat m ik tan ve ihale tarihi yazılı telsiz cihazları satın alınacaktır. 

Eksi l tme Ankara'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mekrup-
lannın eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona veril
miş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edil
mez. 

B u işe ait şartnameler Ankara'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Karan
tina Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

C i n s i M ik t an 
T. tutarı 
L i ra K r . 

G. Tem. 
L i ra K r . 

Eksi ltmenin 
Günü Saati 

Mobil telsiz cihazı 
Sırtta taşınan tel
siz cihazı 

14 1 1355.450,— 54.414, 

12 J 

31/7/1973 
Sah 

9653 /4-3 

IU30 
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Orman Genel Müdürlüğü istanbul Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Teşkilâtımız için lüzumlu 12.50x20-10 eb'adında havalı 130 
adet iç ve 130 adet dış lastik; döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapıl
mak üzere, Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 
1 inci maddesi (b) fıkrası uyarınca teklif toplamak suretiyle yurt dışın
dan ithalen ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhale (Anlaşmalı memleketler de dahil) bütün memeleketlere 
açıktır. 

3 — B u ihaleye ait satın alma dosya numarası 84 06 104-6 dır. 
4 — İdarî şartname esasları dahilinde* hazırlanacak tekliflerin en 

geç 28 Ağustos 1973 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 e kadar Ko
misyon Başkanlığına (Bilezik Sokak Güneş İşhanı Kat 2 Fındıklı-İS
TANBUL) verilmesi lâzımdır. 

5 — B u satm almaya ait teknik ve idarî şartnameler ve ihtiyaç 
listesi istanbul'da; Komisyon Başkanlığında, Orman Yedek Parça Depo 
Müdürlüğünde (Fatihormanı-Büyükdere), İzmir'de; Orman İşletme Mü
dürlüğünde ve Ankara'da; Orman Genel Müdürlüğü Makine ve Tesisler 
Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler antetli kâğıda yazılmış dilekçelerinde; satın alma dosya 
numarası ile teklif getirecekleri firmanın sarih adresini bildirmek ve 
mümessillik belgelerini ibraz etmek şartı ile Komisyon Başkanlığından 
bedelsiz şartname temin edebilirler. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. İ0423 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Böle*-
Müdürlüğünden: CBURSA) 

1 — Bölgemizin Çanakkale Ezine devlet yolunun K m (39-»- 744* 
sindeki Sarmısakçı Köprüsü Servis yoluna çektirilecek stabîize malze 
meşinin ihzar, nakil ve figüresi işinin eksiltmesi 2490 sayılı Kanunun 33 
inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 183.960,— l ira olup muvakkat teminat^ 
10.448— Uradır. 

3 — tşin ihalesi 30/7/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Bursa 
Duaçınarmdaki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnameler hergun mesai saatleri dahilindf 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüsünde 
Bursa'da Karayolları 147 BcUge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görül* 
bil ir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için: 
İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şırketleriı 

sözleşmeye esas 9/7/1973 tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belges-
ile Bölge Müdürlüğünden alınacak yeterlik belgesini ve usulü dairesin 
de 10.448.— liralık muvakkat teminat vermeleri (Teminat mektup olarak 
verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat günün 
den itibaren en az 3 ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/11/1956 gün 
5297- 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

6 — Yeterlik belgesi alabilmek için : 
İsteklilerin en geç 26/7/1973 Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Karayolları 14. Bölge Müdürflügüne müracaat et 
meleri (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine 

a) E n az bu işin cins ve öneminde bir defada 92.000,— liralık bir 
iş yaptığını gösterir resmî tasdikli belge, 

b) 14.716,80 liralık malî durum bildir isi ile banka teminat mek 
tubu, 

c) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şir 

ket olması halinde şirket sirkülerini, 
t) Müteahhitlerin iş yerini görüp "tetkik ettiklerine dair işin 

olduğu şantiye veya şube şefinden alacakları iş yeri görme belsresin^ 
Bölge Müdürlüğüne ibraz ederek bölge^ Müdürlüğünden alacakları tas
dikl i belgelerini. 

g) Bir adet fotoğraf ile bir liralık damga pulunu eksiksiz olarak 
eki iyerek bu işin eksiltmesine girmek İçin yeterük belgesi almalar 
lâzımdır. 

7 _ isteklilerin 5 inci maddede yazılı belgeleri havi 2490 sayıh 
Kanun'a göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 30/7/1973 Pazartesi 
günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığım 
vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılar 
müracaatlar kabul edilmez keyfiyet ilân olunur. 

9483/44 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından: 

1 — Kapalı zarf usulü ile, 80 kolonluk 6 milyon, 90 kolonluk 10 mil-
von adet makina kartı satın alınacaktır. 

2 — Satın alınacak kartların muhammen bedeli 736.000,— (Yediyüz 
otuzaltıbin lira) liradır. 

3 — Muvakkat teminat miktarı 33.190,— (Otuzüçbinyüzdoksan) 
liradır. 

4 — Eksiltme 6 Ağustos 1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Devlet 
İstatistik Enstitüsü binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 — İhaleye ait şartname Komisyon sekreterliğinden bedelsiz ola
rak İstenebilir. 

6 — Eksiltmeye girmek isteyenler : 
a) Muvakakt teminat vesikası, 
b) 1973 yılı ticaret odası sicil kayıt belgesi, 
c) Teklif mektuplarını havi usulüne uygun hazırlanan zarflan 

ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

10194 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı tsleri Genel Müdürlüğü 6 ncı Bölge 
vlüdürlü&ünden KONYA 

1 — Niğde Saflık Okulu İkmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre eksiltmeye konulmuştur. 

2 — tşin kesif bedeli (2.035.000.—) Uradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6 ncı Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 27/7/1973 Cuma günü sat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekl i ler in: 
a) (74.800.—) liralık geçici teminatını, 
b) 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
c) Müracaat dilekcelriyie birlikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi İmkanlarım bildiren malî durum bildiri
cini teknik personel bi ldirisini, taahhüt beyannamesini. Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle Yapı İşleri fi ncı Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
tan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları la
mındır 

6 — tsteklilertn teklif mektuplarını 27/7/1973 Cuma günü sat 14.00 
e kadar makbuz karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması İçin son müracat tarihi 25/7/1973 
Çarşamba eünü mesai saati sonuna kadardır 

Telgrafla müraeatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet üân olunur. 9871 4-4 

1 — Konva Hayvan Sağlık Memurları Okulu ikmal inşaatı işi -2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — îşin keşif bedeli (1,800.00.—) liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü thale Ko

misyonunda 1/8/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksitlme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü-

lebiUr. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin; 
a) (67.750) liralık geçici teminatını, 
b) 1OT3 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Yapı tşieri 6. Bölge Müdürlüğü Belge Koimsyonundan alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 1/8/1973 Çarşamba günü saat 14.00 
e kadar makbuz karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 30/7/1973 Pazar
tesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9898 / 4-4 
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Y S E X I I . Bölge Müdürlüğünden : 

Diyarbakır Y S E X I I . Bölge huduttan dahilinde bulunan Grup Köy 
olları Stablize nak l i ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
apalı zarf usulü i le ihale edilecektir. 

K . bedeli G . Tem. 
1 - İşin Adı L i r a K r . L i r a K r . î. Tar ih i Son Mü. Saati 

D. Bakır - K u l p - Dy. îlt. " 
yol güzel- H a z r o - G r . K y . Stabilize 
nakl i . 336.600,— 17.214,— 4/8/1973 2/8/1973 12.00 
D. Bakır - Si lvan - Dy. t l t . 
K a s i m i - G r . Ky . Stablize 
nakl i . 155.412,— 9.020,60 4/8/1973 2/8/1973 12.00 
Mard in - Derik - K y . t l t . 
Bardak - Karacık - Başka-
vak - Bozbayır - Çivili 
Karaasan-Gr . K y . Stabi
lize nakl i . 342.240— 17.439,— 6/8/1973 4/8/1973 12.00 
Mard in - Kızıltepe • Şenyurt 
Salkım Haznedar - Seviml i 
Köprübaşı - By. Boğaziye 
Kç - Boğaziye 
Gr. Ky . Stabilize 
nakl i . 486.254,40 23.200,18 6/8/1973 4/8/1973 12.00 
Si i r t - Pervari - Dy. t l t . 
Gürzova-Grup Köy 
yolları Stabilize Nk. 487.923,80 23.266,95 8/8/1973 6/8/1973 12.00 
Si i r t - Koz luk - Dy. t l t . 
Uzunçayır - Grup Köy 
yolları Stabilize Nak. 95.172— 6.008,60 8/8/1973 6/8/1973 12.00 

2 — İhale D. Bakır II. Elazığ Cad. Y S E 12. Bölge Müdürlüğü bina-
mdaki Köyyollan Şefliğinde toplanacak İhale Komisyonunca yaptırı-
icaktır. 

3 — İhaleye çıkartılacak işlerin ihale tar ih i son müracaat tar ihi , 
îale saati, keşif bedelleri ve muvakkat teminatları l . maddede gösteril-
ıiştir. 

4 İHALEYE GİRECEKLER : 
a) 1973 yılma ait ve ihale tarihinden evvel alınmış tasdikl i ticaret 

dası belgesini ihaleye giren şirket ise şirketin bulunduğu şehirdeki ti-
aret odasından halen faaliyette bulunduğuna dair tasdik l i belge i le şirke-
n sirkülleri ve şirket namına ihaleye gireceklerin şirketin veki l i olduk-
ınna dair noterce tasdikl i belgeyi ibraz etmeleri şarttır. 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış işin keşfi kadar C grubu mü-
•ahhitlik karnesi veya mezkûr işin keşif bedelinin en az % 80 I kadar b i r 
ofada stabilize işi yaptığına dair iş bit irme belgesi. 

c) Makine teçhizat beyannamesi, 
d) Malî durum bildirgesi ile banka referans mektubu. ı 
e) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi. 
f) İsteklilerin iştirak belgesi alabilmeleri için en geç 1. maddede 

»zılı bulunan müracaat gününün mesai saati sonuna kadar b i r dilekçe 
; müracaat etmeleri. 

6 — İştirak belgesi alan şahıslar teklif mektuplarını 1. mad
de yazılı bulunan ihale saatinden b i r saat evvel İhale Komisyonuna 
^meleri. 

7 — Postadaki vak i gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar ka
il edilmez. 10334 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1 inc i Bölge Mü-
•rlüğünden: 

1 — Kocael i Sağlık Sitesi Po l ik l in ik binası ikma l inşaatı işi 2490 
vılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
ıştur. 

2 — İşin keşif bedeli (2.092.250,—) liradır. 
3 — Eksi l tme Mete Caddesi No. 12 Seyran Apartmanı Taksim'de 

pı İşleri 1 inc i Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 9/8/1973 (Per-
nbe) günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Mtidürlü&te görü-
i l i r . 

5 — Eksi ltmeye girebi lme* için: 
A - (76.517,50) liralık geçici teminatı, 
B - 1973 yılma ait Ticaret Odası belgesini 
C - Müracaat dilekçeleri ile bir l ikte verecekleri (Eksi l tme şartna-

sinde belirti len ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
P lan ve teçhizat beyannamesi, 
Teknik personel beyannamesi, 
Taahhüt beyannamesi, 
Sermaye ve kredi imkânlarını gösteren malî durum b i ld i r i s i ve 

ika referans mektubu, 

Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif be
deli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesinin aslı veya noterden tasdikl i suretini ibraz suretiyle Yapı İşleri 
1 inci Bölge Müdürlüğünren alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
ları ile bir l ikte zarfa koymaları gerekir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/8/1973 (Perşembe) günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi almak için son müracaat tar ih i 4/8/1973 günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10176 / 1-1 

İller Bankasından: 

îçme suyu tesisi yaptırılacaktır. 
Malî İ. Evrakı 

K . bedeli G. teminatı Yeterl ik Satış Bed. 
Kasaba Adı t 1 i L i r a K r . L i r a K r . L i r a K r . L i r a K r . 

Gevaş Van 1.965.179,77 72.705,39 140.000.— 125,— 
Geyve Sakarya 2.000.000 — 73.750,— 140.000,— 100 — 
Karasu Sakarya 1.000.000,— 43.750,— 90.000,— 125,— 
Kocael i Sakarya 1.042.161,87 45.014,86 90.000 — 125,— 
Tavşanlı Kütahya 3.300.000 — 112.750,— 200.000,— 400,— 

1 — Yukarıda keşif bedelleri yazılı olan 5 kasaba içme suyu inşaatı 
işi kapalı zarf ve fiyat b i r i m i esası i le eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekli f zarfları 10/8/1973 Cuma günü saat 14.00 de Bankamız 
Satın A lma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Tekli f vereceklerin (Bankamızda bedeli mukabil inde satılan 
eksiltme evrakında yazılı belgelerle bir l ikte) yeterlik belgesi almak üzere 
3/8/1973 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaat edecek
lerdir. 

4 — Teklrf mektuplarının 10/8/1973 Cuma günü saat 12.00 ye kadar 
Bankamıza tesl imi gerekmektedir. Vaktinde yapılmayan müracaatlar ve 
postada vukuu bulan gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Banka işi ihale edip etmemekte serbesttir. 10332 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 2.073.800,— TL., geçici teminatı 75.96— TL . olan 
73-2501-2 dosya numaralı 15 kalemde 4930 adet akümülâtörün ima l ettiri
lerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tmesi 17/8/1973 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak iste
yen f irmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâğıt
larına yazılmış b i r dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A B lok 
7. Kat , 706 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şartname bedeli 10,— 
TL . olup, makbuz karşılığı alınır. 

İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede be
l irt i len belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf 
içerisine koymak şartiyle hazırhyacaklan teklif mektuplarını, eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabil inde Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu
rulur . 10337 / 4-1 

istanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — Kapalı zarf usulü ile Kar ta l Dragos PTT arasında ambar ve 
su kuyusu yaptırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 116.910,17 Ura, geçici teminatı 7095,51 liradır. 
3 — B u işe ait eksiltme 26/7/1973 Perşembe günü saat 15.30 da 

Sirkeci Büyük Postane binasında yapılacaktır. 
4 — Sözleşme ve eksiltme şartnamesi mesai satleri dahilinde E m 

lâk tşleri Servisinde görületoiMr. 
5 — Eksi ltmeye iştirak edecekler bu işe ait yapı işleri eksiltme 

şartnamesinin 12. maddesi F ve H maddeleri gereğince ihale gününden 
en az 3 gün önce lüzumlu belgeleri müracaatlarına ekliyerek iştirak bel
gesi alacaklar ve bu belgeyi teklif mektuplarına koyacaklardır. 

6 — Kapalı teklif mektupları Komisyon saatinden bir saat önce 
sine kadar Başmüdürlük Emlâk tşleri Servisine makbuz mukabi l i tevdi 
edilecektir. 

7 _ Postada vaki gecikmeler fcabul edilmez. 
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Arttırma ve Eksi l tme İhale Ka

nununa tabi olmayıp ihaleyi dilediğine yapmakta ve hiç yapmamakta 
serbesttir. 9661/2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 3. 
Bölge Müdürlüğünden: 

İ Z M İ R 

1 _ Aşağıda isimleri belirtilen inşaatlar 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dahilinde kapalı zarf usulüyle ihaleye konmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri -Ziya Gökalp Caddesi No. 13 Alsancak -
tzmir're Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri kar
şılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görü
lebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Karşılarında yazılı geçici teminatının, 
b) 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası vesikasının, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen 

ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
1 — Plan ve teçhizat beyannamesi 
2 — Teknik personel beyannamesi, 
3 — Taahhüt beyannamesi, 
4 — Sermaye ve kredi imkânlarını bi ldir ir mal i durum bi ldir is i ve 

banka referans mektubu. 
5 _ Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları İsimleri karşılarında 

gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksitlmesine girebilecek
lerini gösteriri gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin ibrazı suretiyle Yapı İşleri 3. 
Bölge Müdürlüğü Bölge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

1 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatlerinden b i r saat önce
sine kadar makbuz mukabil i ihale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

2 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Kütüphanesi. 

İşin Adı 
K. bedeli 
L i ra K r . 

Y. belgesi İ h a l e 
G. Tem. Karne Son Mü. Tarihi 
L i ra K r . grubu Tarihi Saati 

1 Manisa Alaşehir Lisesi 
ek pavyon (16 ders. Or
taokul ikmal inş,) 197.293,-

Manisa Demirci îlköğ. 
Okulu ek pavyon inş. 325.000,-

11.114,65 C 2/8/1973 7/8/1973 
Saat : 9.30 

16.750,- C 2/8/1973 7/8/1973 
Saat : 10.30 

Aydın Nazi l l i Halk 
Kütüphanesi 
(1974 e sari) 1.500.000,— 58.750, C 6/8/1973 9/8/1973 

Saat : 10.30 

10333 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden: ANKARA 

1 — Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü sunî peyk kulesi ve kat 
ilâvesi inşaatı 527 sayılı Kanuna göre 1974 yılına sari olarak 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 393.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komis

yonunda 9/8/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye- girebümek için istekl i ler in: 
A) 19.470,— liralık geçici teminatım, 
B) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

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

bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Yapı araçları bildirisi, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) E n az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir-işi başarmış 

ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek 
5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ü« birlikte aarfa koymaları lâzımdır. 

6 —- IstekUlerin teklif mektuplarım 9/8/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksütme Komisyonu Başkanlığma 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/8/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 10432 / 4-1 

İller Bankasından: 

Elektrik tesisatı yaptırılacaktır. 
Malî t. Evrakı 

Kasaba Adı 
K. bedeli 

L i ra K r . 
G. teminatı 

L i ra K r . 
Yeterlik 
U r a K r . 

Satış Be 
L i ra Kr . 

Afyon (Merkez) 6.407.051,22 205.962,— 292.220,™ 350,— 
Karamanlı (Burdur) 737.395,46 33.246,— 69.000,™ 100,— 
Kozluca » 362.010,— 18.231,— 36.210,— 50,— 
Ataköy (Trabzon) 442.410,— 21.447,— 44.250,™ 50,— 
Kondu Trabzon 867.578,— 38.454,— 79.410,— 100,™ 
Maçka Trabzon 993.911,— 43.507,— 89.520,™ 100,— 
Çaykara Trabzon 330 495,25 16.970,— 33.050,— 50,— 
Gündoğdu (Rize) 1.564.334,— 60.680,— 118.220,— 125,— 
Kendir l i Rize 753.798,™ 33.902,— 70.310,— 100,— 
Kalkandere Riz© 2.663.121,— 93.644,— 173.160,— 150,— 
Tür keli (Sinop) 467.127,— 22.436,— 46.715,— 50,— 
Yığılca (Bolu) 540.386.— 25.366,— 53.235 — 100,™ 

1 — Yukarıda adı yazılı tesislerin yapımı işi kapalı zarf usulü ve bi
r im fiyat esası ile eksitlmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarflan 16/8/1973 günü saat 15.00 de Ankara'da İller 
Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarının 16/8/1973 günü saat 12.00 ye kadar İller 
Bankasına teslimi gerekmektedir. 

4 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak için 10/8/1973 günü 
saat 17.00 ye kadar bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici 
karnelerini, şimdiye kadar yaptıklan işlere ait belgelerin listesini, örne
ğine göre teknik personel beyannamesini halen taahhütleri altında bulu
nan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutan yukarıda yazılı malî 
yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işleri ihale 
edip etmemekte veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 10331 / 1-1 

28 inci Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesi Kıdemli Hâkimli
ğinden : 

E . No. ; 1973/17 
K. No . : 1973/167 
Suç: Müteaddit firar 
Suç T . : 19/10/1966-22/7/1970 
Sanık: Mustafa Metin Çelik, Hasan oğlu, 1945 doğumlu, Rize, Dere-

pazarı, Çeşme Köyünde mukayyet, istanbul, Kartal Çavuşoğlu, Mah. Bar
baros Hayrettin Cad. No. 27 de mukim terhısli erlerden. 

Sanığın suç tarihlerinde sağlık yönünden askerliğe elverişsiz bulun
duğu tebeyyüm etmekle, müsnet suçlardan beraatine dair verilen gıyabî 
beraat hükmü, sanığın konutunun meçhul bulunması nedeniyle tebliğ 
edilemediğinden tebligatın 7201 sayılı Kanunun- 29 ve 31 inci mad
deleri uyarınca Resmî Gazete ile ılâneh yapılmasına, ilân tarihinden iti
baren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi 

İlân olunur. 10202/ 1-1 

E . No . : 1972/547 
K. No . : 1972/573 
Suç: İzin tecavüzü 
Suç T . : 9/6/1972-20/7/1972 
Sanık:.Mehmet Sancak, Harun oğlu, Fatma'dan 1950 yıılnda doğ

ma, Trabzon, Maçka ilçesinin Yukarı Köyünde mukim ve mukayyet, 
terhisü onbaşılardan. 

Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçu yazılı sanık hakkında mah
kemece unsurları itibariyle tekevvün etmeyen müsnet suçtan beraatine 
dair verilen gıyabî beraat hükmü, sanığın konutunun meçhul bulunması 
nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu 
maddeleri uyarınca tebligatın ilânen yapılmasına, aynı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince ilânın neşrinden itibaren 15 gün sonra tebligatın ya 
pılmış sayılacağına karar verildi. 

İlân olunur. 10203/1-1 



Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 
1 — istanbul - Kadıköy Kolej i ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun 

hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (9.000.000,—) liradır. 
3 Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komis

yonunda 10/8/1973 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındrılık Bakanlığı namına (283.750,—) liralık geçici temi

natım, 
B • 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri^ eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi tek
nik personel beyananmesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 

girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı İşle
ri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/8/1973 Cuma günü saat 10.00 

a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığma verecekler
dir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/8/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10104 / 4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

2.500 adet kahverengi Baret satın alınacaktır. 
B u malzemeye ait teknik idarî şartname, Lamartin Caddesi No. 5 

Doğu Palas Kat 4 deki Mümessilliğimizden temin edilebilir. 
E n son teklif verme günü 6 Ağustos 1973 günü mesai saatidir. 
İşletmelerimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 10424 / 1-1 

Y S E Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden: 

Sıra No. İşin Cinsi 
K . bedeli G. Tem. Banka Müra. E K S İ L T M E 
Lira K r . L i ra K r . Ref. Son Günü Tarihi Günü Saati 

240.697,15 13.284,86 19255,77 7/8/1973 14/8/1973 Salı 15.00 1 Kastamonu - Merkez - Kurusaray Köprüsü Inş. işi. 
2 - Zonguldak - Bartm - Şahin - Karaköy Şeyhler Köprüsü 

inşaatı işi. 235.012,78 13.000,64 18801,02 7/8/1973 15/8/1973 Çarş. 15.00 
3 — Yukarıda gösterilen köprü inşaatları 1974 yılma sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuştur. 
4 — Eksiltme hizalarında yazdı gün ve saatte Y S E 16. Bölge Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 
5 _ Şartname ve diğer evarklar Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde, Y S E 16. Bölge Müdürlüğünde, Şahinler Köp

rüsüne ait evraklar Zonguldak - Y S E İl Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
6 — isteklilerin bu işe girebilmesi için 
a) 1973 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket ise şirket sirküleri ve faliyet belgesinin ibrazı ile yukarıda yazılı geçici teminatı, Kastamonu 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuz almaları, banka teminat mektubu verildiği takdirde kanuni şekilde hazırlanmış banka te
minat mektubu vermeleri. 

b) E n geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar her iş için ayrı ayrı dilekçe ile Y S E 16. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ve dilekçelerine en az bu işin keşif bedelinin <to 80 kadar bu işin cins ve önemi de bir iş yaptığını belirten tasdikli belge veya Bayındırlık Bakan* 
lığından alınmış (B) grubundan müteahhitlik karnesi, makine ve teçhizat oildırisi, taahhüt bildir isi , mali durum bildirisi, banka referansı ve teknik 
eleman beyannamesini eksiksiz olarak ekliyerek iştirak belgesi almaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler, telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Key
fiyet ilân olunur. 10426 / 4-1 

Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri, müteakip yıllara saril ik durumları, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, ihaleye esas kanun numaralan 
yeterlik belgesi için son müracaat tarihleri ihale gün ve saatleri beürtilen işler kapalı zarf usulü üe ihaleye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Mete Caddesi No. 12 Seyran Apt. Taksim'de Yapı işleri 1 inci Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunda isimleri 
karşılarında gosterüen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
- Eksiltmeye girebilmek için istekl i ler in: 
Karşılarında yazdı geçici teminatının, 
1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), plan ve teçhizat beyan-

teknık personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi ve banka referans mek
tubu, Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşüarında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecek
lerini gösterir, müteahhitlik karnesinin aslı veya noterden tasdikli suretini (3 No. daki iş için aynı çap ve karakterde iş bitirme belgesi) ibraz 
suretiyle Yapı işleri 1 inci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir. 

. 5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif bedeli Geçici teminatı İh. Es. Yeterlik belgesi İ h a l e 
İşin adı Lira Kr . L i ra K r . Karne grubu Kanun son Mür. tarihi gün ve saati 

4 -
A) 
B) 
C) 

namesi, 

Kocaeli Kandıra Hindicüik Araştırma istasyonu 
(1974 yılma sari) 

istanbul Çatalca Büyükçekmece Lisesi 200 kişüik 
pansiyon binası inşaatı (1974 yılma sarî) 

Dolmabahçe Sarayı 1. ve 2. No. lu hareket köşkleri 
onarımı 

3.700.000,- 124.750,- (C) 2490 

2.200.000,- 79.750,- (C) 2490 

97.793,70 6.140,- îş bitirme 
belgesi 

2490 

3/8/1973 
Cuma 

3/8/1973 
Cuma 

1/8/1973 
Çarşamba 

9/8/1973 
Perşembe 
15.30 da 
10/8/1973 
Cuma 
15.00 de 
10/8/1973 
Cuma 
15.30 da 
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Türkiye Emlâk Kred i Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden: 

% 9 faizli 1963 yılı bankamız tahvi l lerinin 16/7/1973 tarihinde noter 
huzurunda yapılan 10. keşidesinde itfaya tabi tutulanlarının kupür ve 
numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

(100 LÜK KUPÜR) 
N U M A R A 

51 57 
68 — 81 

83 
98 — 104 

115 
121 — 123 
129 — 133 
161 — 163 
237 — 244 
367 — 389 
441 — 447 

455 
457 — 471 
477 — 478 
481 — 482 
516 — 517 
603 — 605 
611 — 613 
646 — 650 
801 — 806 
921 — 923 
926 — 929 

(500 LÜK KUPÜR) 
N U M A R A 

3001 — 3003 
3008 — 3015 

3018 
3029 — 3031 

3035 
3038 — 3041 

3046 
3049 — 3052 
3121 — 3122 
3125 — 3127 

3132 
3160 — 3194 
3208 — 3218 
3220 — 3234 
3236 — 3288 

3291 
3293 

3315 — 3321 
3323 

3409 — 3429 
3431 — 3483 
3611 — 3633 
3721 — 3757 
3761 — 3776 
3827 — 3870 
3877 — 3961 
4161 — 4170 
4181 ~ 4198 

4200 
4216 — 4217 
4280 — 4282 
4361 — 4364 
4441 — 4442 
4532 — 4534 
4593 — 4595 
4611 — 4616 
4625 — 4626 
4668 — 4670 
4631 — 4725 
4762 — 4763 

4768 
4771 — 4777 
4841 — 4842 

4845 
4921 — 4922 
4934 — 4938 

4940 
4942 — 4947 

4950 
5001 — 5007 
5010 — 5012 
5073 — 5074 
5083 — 5164 

5166 
5168 

517i — 5180 
5186 — 5204 

(500 LÜK KUPÜR) 
D E V A M I 

5221 
5235 — 5237 
5239 — 5240 
5248 — 5249 

5321 
5323 — 5325 
5383 — 5400 
5476 — 5477 

5479 
6295 — 6300 
6317 — 6320 

(1000 L İK KUPÜR) 
N U M A R A 

(1000 LİK KUPÜR) 
D E V A M I 

15901 

15966 
15988 
15996 
16007 
16051 
16061 
16161 
16173 
16191 
16198 

16356 

15918 
15925 
15937 
15972 
15990 
16001 
16023 
16056 
16081 
16167 
16180 
16192 
16201 
16306 
16360 

10401 10406 16371 — 16380 
10412 10422 16521 — 16530 
10424 10437 17375 
10561 — 10581 18430 
10681 — 10706 18526 — 18536 
10886 — 10890 18543 
10941 — 10946 18579 18580 

10975 18599 18600 
11202 — 11210 18857 
11236 — 11240 19751 — 19756 

11341 19800 — 19801 
11343 11345 20326 — 20332 
11401 — 11410 20340 — 20342 
11701 11720 20361 — 20362 
119» 11981 20381 — 20383 
11986 11999 20886 — 20890 
12008 12009 20917 — 20920 
12023 — 12043 20929 — 20933 
12050 — 12072 20939 20941 
12081 — 12100 20947 — 20964 
12151 — 12165 20968 — 20969 
12171 — 12174 20983 20987 
12202 — 12213 20991 
12218 — 12229 21111 21114 
12239 — 12254 21221 21222 
12260 — 12265 21389 
1229« — 12301 21740 
12406 — 12409 22354 — 22365 
12413 — 12437 22416 — 22425 
12468 — 12500 22446 — 22447 
12556 — 12566 23005 — 23010 
12576 — 12583 23021 
12589 — 12593 23036 — 23049 
12600 — 12601 23061 — 23062 
12630 12645 23068 — 23069 
12901 — 12935 23086 — 23091 
12941 12970 23151 — 23164 
13026 13027 23195 — 23197 
13054 — 13058 23601 — 23603 
13067 13075 23621 — 23628 
13080 13085 23638 — 23641 
13141 13143 23647 
13206 13209 23767 
13220 13225 23772 
13326 13355 23798 — 23800 
13363 13366 23851 — 23855 
13377 — 13400 23951 — 23956 
13651 13678 23969 — 23971 
13691 13700 23980 
13707 13710 23990 — 23995 
13756 — 13758 24061 — 24062 
13785 — 13800 24065 
13815 — 13820 24601 — 24603 
14005 — 14025 24615 — 24620 
14201 — 14205 24801 — 24815 
14209 — 14250 26851 26867 
14301 — 14319 26876 — 26880 
14325 — 14330 27813 — 27815 
14361 — 14364 29415 — 29427 
14376 — 14381 29685 — 29693 
14387 — 14400 30733 — 30738 
14450 — 14471 30750 — 30756 
14477 — 14500 30828 — 30850 
15331 — 15340 30881 
15356 — 15360 30975 — 30999 
15371 — 15395 31128 — 31138 
15581 — 15592 31145 — 31146 

(1000 LİK KUPÜR) 
D E V A M I 

(5000 LİK KUPÜR) 
D E V A M I 

(5000 LİK KUPÜR 
N U M A R A 

31451 31456 36451 44951 44955 
31485 — 31486 36551 — 36560 44964 — 44969 
31576 — 31580 36611 — 36620 45251 — 45254 
31795 31796 36672 — 36681 45267 — 45269 
31882 — 31886 36739 46451 — 46455 
31951 — 31954 36800 48473 — 46480 
32051 — 32059 36815 46498 — 46500 
32061 32070 36921 

37028 
37101 
37225 
37333 
37351 
37444 
37800 
38050 
38101 

46551 — 46555 
32074 — 32075 

36921 
37028 
37101 
37225 
37333 
37351 
37444 
37800 
38050 
38101 

46602 — 46605 
32240 
32375 
32609 

— 
32242 
32379 
32615 37328 _ 

36921 
37028 
37101 
37225 
37333 
37351 
37444 
37800 
38050 
38101 

46801 
46851 
47051 

— 
46807 
46854 
47052 

32620 
32648 
32670 
33121 

— 

32632 
32650 
32700 
33126 

37791 
38041 — 

36921 
37028 
37101 
37225 
37333 
37351 
37444 
37800 
38050 
38101 

47551 
47701 
48051 
48241 
48601 

— 
47555 
47708 
48055 
48245 
48605 

33141 33143 
33150 
33166 

38299 
38613 48616 

48751 
— 48620 

48753 
33143 
33150 
33166 39001 — 39005 48761 48764 
33175 39250 49001 _ 49004 
33196 39650 49201 49204 

33264 — 33266 39815 49221 49224 
33271 — 33281 40201 — 40210 49351 _ 49353 
33301 — 33303 40351 — 40355 49368 49369 
33343 — 33349 40694 — 40700 49446 — 49451 
33374 — 33381 41301 — 41306 49461 49462 
33420 — 33422 41700 50001 — 50002 
33476 — 33488 42051 50051 — 50055 
33501 — 33502 42071 — 42080 50096 
33505 — 33506 42224 50101 — 50105 
33516 — 33525 42303 — 42310 50241 50245 

33785 43246 — 43250 50351 — 50353 
33791 — 33795 43701 — 43704 50374 
33806 — 33810 43888 — 43890 50399 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolle 
7 nci Bölge Müdürlüğünden : S A M S U N 

5000 Kg . «beyaz üstübü» 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usu 
ile satın alınacaktır. İhalesi 3/8/1973 günü saat 15.30 da Müdürlük b i l 
sında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Muhammen bedeli 47.500, 
TL. olup, geçici teminatı 3.562,50 TL. dır. B u işe ait şartname ve numu 
Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde mesai saatleri dahilinde görüle 
l i r . 

İhaleye iştirak edeceklerin 1973 yılına ait ticaret odası veya san: 
odası belgesi ile istenilen teminatı muhtevi teklif mektuplarını ihale s: 
tinden b i r saat evvel Satın A lma Komisyonuna vermeleri şarttır, posta 
vaki gecikme ve telle müracaat nazarı itibare alınmaz. 

İlân olunur. 10177/1-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

Lüzumlu bütün malzemesi müteahhitten olmak üzere 230 adet m 
rut i , 75 adet mühendis çadırı depo teslimi olarak yaptırılacaktır. 

B u işe ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Daiı 
Başkanlığından istanbul 'da Sirkeci Valde H a n kat 5 deki Tesellüm 
Depo Müdürlüğünden 70,— TL . mukabil inde temin edilebil ir. 

B u işe ait tekli f lerin en geç 14/8/1973 günü saat 10.00 a kadar G; 
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığma verilmiş olması gerekir 

10335 / 2-1 

1 — (836.099,05 TL.) kesif bedelli Darende PTT binası inşaatı isi 
palı zarf usulü i le eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 37.193,9: 
radır. 

2 — Eks i l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 
kanlığında ve Sivas PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksi l tme 8/8/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdü 
eksiltme kurulunca yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin 4/8/1973 Cumartesi günü saat 13.00 e kadaı 
siltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgelerle Genel M i ' 
lüğe başvurarak iştirak belgeleri almaları gerekmektedir. 

5 — Tal ipler in bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıl: 
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığma tevdi edil 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabil inde vermeleri gerekmekt 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
etmekte serbesttir. 10336/2-1 

BAŞBAKANLIK BAİ 
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